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أصل هذا الكتاب رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة ــ قسم الثقافة 

اإلسالمية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وحصل بها الباحث 

على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وعنوان 

وقد قام المؤلف بعد (  أثر التفكير في البناء الثقافي) الة األصلي  الرس

المناقشة بتصحيحها وتعديلها وتهذيب مايحتاج الى تهذيب من 

 .مباحثها حتى تكون صالحة للنشر

 

 اإلهداء
 

 :أن أهدي تعالى علي بإتمام هذا الكتابلله ا يسعدني وقد من

 لله ا بفضله بعد اعرفان، في عمرهلله إلى والدي الفاضل أمد ا

تعالى لله راجيا  من ا، تعالى في شحذ همتي وشد عزيمتي دائما  

أن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يسبغ عليه شفاءه وهو 

 .السميع العليم

 التي كنت أتعلم منها الجد والمثابرة  إلى الوالدة العزيزة

ستمرة بالتوفيق والرشاد وكنت أرى أثر دعواتها الم والعزيمة

يوفقني ويعينني على برهما  جل وعال أنلله سائال  ا السدادو

 .ورد جميلهما

 لتي وقفت إلى جانبي لحظة بلحظةإلى زوجتي الكريمة ا. 

 ى من أحبني في هللا وأحببته فيهإل. 

  إلى هؤالء جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع وأسأل هللا العلي

لصا  لوجهه القدير أن ينفع به اإلسالم والمسلمين وأن يكون خا

 .الكريم



 

 شكر وتقدير

  ( رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاه) 

الحمد هلل حمدا يوافي نعمه، ويدفع نقمه، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره  

وأصلي وأسلم على النبي المصطفى ، ه وأثني عليه بما هو أهله وأستغفر

والرسول المجتبى محمد بن عبدهللا الذي بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح 

صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم ، األمة 

 أما بعد  .. بإحسان إلى يوم الدين 

بحث، واسأله تعالى أن فإني اشكر  هللا  تعالى على توفيقه لي على إتمام هذا ال

 .يجعله خالصا  لوجهه الكريم ، وأن ينفع به

 :ثم أتوجه بالشكر الجزيل واالمتنان والتقدير لكل من

  الصرح الشامخ بالعلم والمعرفة جامعة اإلمام محمد بن سعود

قسم الثقافة اإلسالمية لما منحني  –اإلسالمية ، ممثلة في كلية الشريعة 

في طلب العلم، وإتاحة الفرصة لطالب العلم  إياه القسم من تسهيالت

إلكمال دراستهم سائال المولى عز وجل أن يوفق جميع أعضاء هيئة 

التدريس في  قسم الثقافة اإلسالمية وفي جامعتنا الحبيبة إلى كل ما 

 .يحبه ويرضاه

 السيد عبد السالم مرسي : كما اخص بالشكر والعرفان فضيلة الدكتور

مشكور في اإلشراف على الرسالة وتقويمها  ما بذله من جهد على

وتصحيحها، حيث أنه لم يدخر جهدا  في إبداء توجيهاته القيمة، 

وعظم ، ومالحظاته السديدة ورعايته الدائبة، رغم كثرة مشاغله 

 اء وأعانه على أمور دينه ودنياه فجزاه هللا عني خير الجز، مسئولياته 
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 يسي والذي كان بمثابة األب فضيلة الدكتور عبد هللا بن حمد العو

الموجه واألستاذ الفاضل، لما بذل من جهد مشكور ولما أواله من 

توجيه، وما أسداه من مالحظات قيمة وآراء سديدة عند تقديم فكرة 

البحث حتى أتممت خطة البحث وتم قبولها من قبل القسم وكذلك قبوله 

 .ناته مناقشة الرسالة ونسأل هللا أن يجعل ذلك في ميزان حس

  على ، مكتبة األمير سلطان بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

إمدادهم لي بالعديد من الكتب والمراجع التي ساهمت في إخراج 

 .البحث سائال  هللا تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم يوم القيامة

وإلى كل من قدم للباحث العون والمساعدة والدعاء، خالص الشكر والتقدير 

 .والثناء العطر

سائال  المولى أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يجعل أعمالنا خالصة 

الذي بنعمه تتم الصالحات وصلى هللا وسلم على  لوجهه الكريم، والحمد هلل

 .  نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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 قدة امل
 

والصاالة والساالم علاى رساول هللا ، الحمد هلل حمد الشااكرين لنعماه

  ،،،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، على آله وصحبهو

يحقااق لهاام ، قااد قاادم اإلسااالم الحنيااق بناااء ثقافيااا متكااامال  للبشااريةف

ويتسام البنااء  .السعادة في الدنيا والفوز بالجنة ورضوان هللا فاي اخخارة

وهاو أن مرجعيتاه ، الثقافي اإلساالمي بااصاية فريادة تميازه عان غياره

وهذا المصدر اإللهي هو الذي يؤكد صدق هاذا البنااء  .يومصدره الوح

وينطلاق البنااء  .وثباته وفائدته العظمى لإلنسان فاي الادنيا واخخارة معاا  

، والهادف مان خلقاه، الثقافي من منطلقات الفهم الصادق لحقيقة اإلنساان

 .ب تحقيق أهدافه ومصيره في اخخرةوأسالي

كثرة اخيات التاي تادعو إلاى ، ومما يلفت النظر في كتاب هللا عز وجل

الذي جعله هللا عز وجال ساببا  لتكاريم  النظر والتدبر والتفكر وإعمال العقل

نَاا بَن اي )قاال تعاالى ، بني آدم وتفضيله على غيره من المالوقاات م  َولَقَاد  َكرم

َن الطميِّبَات   ر  َوَرَزق نَاهُم  م  ل نَاهُم  َعلَى َكث يار   آََدَم َوَحَمل نَاهُم  ف ي ال بَرِّ َوال بَح  َوفَضم

اااايال   اااان  َخلَق نَااااا تَف ض  مم ة الاالفااااة ضااااطالظ بو يفااااوكااااذلك سااااببا لال، ( )(م 

اِل ف اي )قال تعالى ، والمسئولية في األرض َوإ ذ  قَاَل َربَُّك ل ل َماَلئ َكاة  إ نِّاي َجاع 

ض  َخل يفَة   َر   ( )(األ 

 

                                                 

 07سورة اإلسراء، آية رقم  (1)

 07سورة البقرة، جزء من آية رقم  ( )
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عماق وهاذا هاو والوحي يدعو إلى التعارف علاى الحقاائق بشامول و

 .وأرسخ قواعده، منهج التفكير في أصدق أصوله

وباااذلك يعمااال التفكيااار علاااى تهيئاااة الفااارد بإعاااداده عقلياااا  لتحمااال 

 .وتبعاته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، المسئولية

تعيشااه األمااة وال شااك أن ماان أسااباب التالااق الحضاااري الااذي "

رتقاااء بالحضااارة علااى اال التفكياار القااادرنعاادام دور اإلسااالمية اليااوم ا

اإلسالمية واكتشاف قوانين التساير والتعارف علاى األساباب الموصالة 

 ( )"للتمكين في األرض وبناء الحضارة

المسالمين الياوم يجاد تاراجعهم الواضاح  بعض وإن المتأمل في حال

مماا يناتج عناه ، عن سائر األمم وهم بين مقلد أومتبع دون إعماال للعقال

وإن الوسايلة . ثم تعطيال التفكيار وعادم الرقايإغالق منافذ التفكير ومن 

الحقيقيااة إلزاحااة ضااعق التفكياار وانحااداره أو تجمااده هااو التوجااه إلااى 

دراسة التفكير وأثره في البناء الثقافي للفرد والمجتمع والبحث في سابل 

تنميتااه وماان ثاام تفعيلااه فااي الحياااة العمليااة وداخاال المؤسسااات المعنيااة 

وإن  .لايم والمؤسساات التنموياة الشااملةوخاصة مؤسساات التربياة والتع

نقطة االنطالق لإلصالح الشامل هي إصالح التفكير والعمل على بنائاه 

ألي  ا  فيه عالج إن حيث اء الثقافيثم التوجه لتطبيق أثره في البن وإنمائه

 .مشكلة في أي جانب من جوانب الحياة

 هاذا أهمياةناا  مبي (أثر التفكير في البناء الثقافي) وقد جاء هذا البحث

 .اختياره ومسيس الحاجة الى دراسته والبحث فيهوأسباب  الموضوظ

                                                 

، سفر، محمود محمد، دراسة البنااء الحضااري محناة المسالم ماع حضاارة عصاره ( )

رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية، قطار، (   )، سلسلة كتاب األمة 1 ص

 هـ171 
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 :في ما يلي حيث تكمن أهمية هذا الموضوع ودراسته

  ذات أهميااة  الثقافيااة فااي ضااوء اإلسااالم التفكياار وآثااارهإن دراسااة

المغرضين الذين يزعمون أن سابب جماود  كبيرة في إبطال دعاوى

 .هم بالدينالمسلمين وتالفهم هو تمسك

 فبدايااة طريااق ، صاالة الموضااوظ بالتنميااة فااي المجتمااع اإلسااالمي

طرائقاه فاي تاأثيره علاى  التفكيار ومعرفاةالتنمية الشااملة هاو تنمياة 

 .البناء الثقافي

  بداية الطريق في النهوض الحضاري هاو أن تهاتم األماة باالنهوض

اء العقلي وذلك بمعرفاة التفكيار وأهميتاه فاي توجياه العقال نحاو البنا

 .الثقافي أو الحضاري وغيره

 عدم وجود دراسة مستقلة تعنى بأثر التفكير في البناء الثقافي. 

وقد اجتهدت في بيان أهداف هذا الموضوع وذلك من خالل النقاط 

 :التالية

 تحرير آثار التفكير في بناء ثقافة الفرد والمجتمع. 

 ولية بياااان عالقاااة التفكيااار بالعملياااات العقلياااة األخااارى وإباااراز شااام

 .التفكير لمجاالت الحياة الماتلفة

  التوصاال إلااى مجموعااة ماان األساااليب والطاارق فااي تنميااة التفكياار

 .وإبرازها في صورة تأصيلية بحيث نستفيد منها في البناء الثقافي

 تأصيل المفاهيم والقيم ذات الصلة بالتفكير. 

 وأهدافهوأنواعه  التفكير بيان مفهوم. 

 تقويم البناء الثقافيو تأصيل وتطوير التعرف على أثر التفكير في. 

 رسااالة اإلسااالم ماان خااالل اإلسااهام فااي التأصاايل اإلسااالمي  خدمااة

 .اء الثقافيفي البن للتفكير وأهميته
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 :لتبحث وتجيب عن األسئلة اآلتية وقد جاءت هذه الدراسة

 ؟ما وجه العالقة بين التفكير والبناء الثقافي للفرد والمجتمع 

 ؟ية التفكير في ضوء الثقافة اإلسالميةأبرز أساليب تنم ما 

 وتطاويره  تأصايلههي آثار التفكير على البنااء الثقاافي مان حياث  ما

 وتقويمه؟

 هاااااو دور التفكياااار فاااااي بناااااء الجواناااااب العقليااااة واإلنساااااانية  مااااا

 ؟والحضارية

بحثات هاذا الموضاوظ أو تناولتاه مان دراسات ساابقة  ولم أقق على 

على وجه الاصوص إال ما كتب فاي  جوانب البناء الثقافي الماتلفة

 :مثل الدراسات ذات الصلة الوثيقة بهذه الدراسةبعض 

 (مشااكلة الثقافااة) دراسااة المفكاار اإلسااالمي مالااك باان نبااي فااي كتابااه 

تركيبة ومكونات البناء الثقافي وأنها تتلاص  إلىتعرض من خالله 

في األفكار واألشياء واألشااص وقام بعمال حلاول جذرياة وعملياة 

 .مشكلة الحضارة اإلنسانيةل

 فصااااول فااااي التفكياااار )عبااااد الكااااريم بكااااار فااااي كتابااااه . د دراسااااة

حياااث عااارض بشاااكل مفصااال للتفكيااار الموضاااوعي  (الموضاااوعي

بكثااارة  تمياااز كتاباااهمااان حياااث تعريفاااه ومظااااهره وقاااد ( العلماااي)

االستدالل باخيات القرآنية مع تناوله لنماذج وأمثلة من حياة العلماء 

 .عرض له في كتابه المسلمين توضح ما

  المثقااق )الزنياادي فااي كتابااه  عبااد الاارحمندراسااة األسااتاذ الاادكتور

حيااث عاارض بشااكل مفصاال  (العربااي بااين العصاارانية واإلسااالمية

للعناصاار األساسااية المكونااة لشاصااية المثقااق والصاانعة الفكريااة 

 .ومكونات البناء الثقافي للمجتمع
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 ل والعلم في القرآن العق) في كتابه يوسق القرضاوي دراسة الدكتور

تناااول فيااه أهميااة العقليااة العلمياة فااي القاارآن وبااين معالمهااا ( الكاريم

وخطواتها وتعرض فيه لتعريق العقل ونظائره فاي القارآن وتنااول 

فيه أهمية العلم في القرآن الكريم مستشهدا بكثير من اخيات القرآنية 

 .المتعلقة بالموضوظ

  بعناوان  فاي كتاباه (م 11  -ـها0 1 )دراسة الدكتور مالك بدري

وقااد ( دراسااة نفسااية إسااالمية –التفكاار ماان المشاااهدة إلااى الشااهود )

هادفت هااذه الدراساة إلااى توضايح قيمااة التفكار العباديااة كماا ناقشاات 

، واقترحت تصورا إسالميا لمراحال التفكار، طبيعة التفكر ومراحله

ابتااااداء ماااان مرحلااااة اإلدراه الحسااااي وانتهاااااء بمرحلااااة المراقبااااة 

كما تناول الباحث أهم أساليب القرآن فاي الحاض ، بصيرة الثاقبةوال

والفروق الفردية في درجات التفكر والعوامل المؤثرة ، على التفكير

وختماات هااذه الدراسااة بمبحااث عاان ، سااطحيته فااي عمااق التفكاار أو

 .التفكر في سنن الكون بين العلم التجريبي والدين

األدلاة الشارعية مان الكتااب المنهج االستقرائي لتتبع  تموقد استاد 

موازناااة بينهاااا وعااارض النصاااوص واخراء ومقارنتهاااا وال والسااانة

التحليلاي المانهج و ،ضاوء المعاايير الشارعية منهاا علاى واالستنباط

األساااليب فااي  سااتنتاجوالااذي يمكاان ماان خاللااه ا لتحلياال النصااوص

 مع االسترشاد بارراء، تنمية التفكير والتي تؤثر وتدعم البناء الثقافي

العلماااء والمفكاارين والمثقفااين ـ القاادماء والمعاصاارين ـ حااول هااذا 

 .الموضوظ
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 :وقد سرت في كتابة هذا البحث حسب الخطة التالية

  أسباب اختيار الموضوظ وأهميته :وفيهاالمقدمة. 

 ثالتعريق بمصطلحات البح :التمهيد وفيه 

  لمحة موجزة عن التفكير :األولالمبحث 

 تفكير في تأصيل البناء الثقافيأثر ال :المبحث الثاني 

 أثر التفكير في تطوير البناء الثقافي :المبحث الثالث 

 أثر التفكير في تقويم البناء الثقافي :المبحث الرابع 

 خالصة البحث وأهم النتائج والتوصيات :الخاتمة وفيها 

 فهاااااار  المراجااااااع وثباااااات المصااااااادر و :الفهااااااارا وفيهااااااا

 .الموضوعات

 :مايلي في كتابته وقد التزمت 

  عاازو اخيااات القرآنيااة إلااى مواضااعها بااذكر اساام السااورة ورقاام

 .اخية

  تاريج األحادياث النبوياة وعزوهاا إلاى مصاادرها مركازا علاى

صااحيحي البااااري ومساالم وإذا كاناات فااي غياار الصااحيح أذكاار 

 .درجتها من الصحة مستنيرا بأقوال العلماء الذين حكموا عليها

 وهااا إلااى مصااادرها األصاالية توثيااق النقااول توثيقااا كااامال وعز

والمصدر الذي يرد ذكره أول مرة أوثقه كامال في الهاام  وإذا 

تكرر أذكره ماتصارا باذكر اسام الشاهرة للمؤلاق واسام الكتااب 

 .ورقم الجزء والصفحة

  البناء الثقافيودوره في  بأثر التفكيرجمع كل ما يتعلق. 

 طالةخشية اإل، لم أترجم لألعالم الوارد ذكرهم في البحث. 
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 الرجوظ إلى كتب اللغة والمعاجم. 

  وماا نقال ، " "وضع الكالم المنقول حرفيا بين شارتي تنصيص

 ومااا تصاارفت بااه كثياارا أقااول ب( انظاار)بااالمعنى أصاادره ب 

 (.باختصار وتصرف)

 واإلمالء، وبقواعد اللغة العربية، االلتزام بعالمات الترقيم. 

وال ، هاذا الموضاوظ وبكل حال فإنني الأدعي اإلحاطة بكتاابتي فاي

ثاام لتشااعب ، لمااا يعترينااي ماان الاانقص والقصااور، شاامول البحااث فيااه

 .الموضوظ وسعته

آماال أن أكااون بهااذا الجهااد المتواضااع قااد وفقاات فااي رساام وأخياارا  

، تسهم في تشكيل تفكير سليم يؤثر في بناء ثقافي متزن منهجية صحيحة

ل وهادوا إلااى وهللا أساأل أن أكاون مان الاذين هادوا إلاى الطياب مان القاو

 .صراط الحميد
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 التمهيد
 

 :التعريف بمصطلحات البحث :أولا 

 وفيما يلي التعريق بالمصطلحات الواردة في عنوان هذا البحث

 :تعريف األثر في اللغة

برزهااا ذكاار ماان أهمهااا وأر عنااد أهاال اللغااة أتعااددت تعريفااات األثاا

عااين أي ال تطلااب أثاارا بعااد  :وفااي المثاال، بقيااة الشاا " :األثاار :مااايلي

 "آثااار" :وجمااع أثاار ،ُضاارب لماان يطلااب أثاار الشاا  بعااد فااوت عينااه

 :ثااروقااال اباان منظااور األ ( )"وهااي اللااوازم المعللااة بالشاا  "أثااور"و

أثار فاي : ويقاال، إبقااء األثار فاي الشا  :والتأثر، مابقي من رسم الش "

 ( )"الش  تأثيرا  إذا تره فيه أثرا  

ا معااان كثياارة  منهااا بقيااة األثاار فااي اللغااة لهاا وهكااذا يتضااح أن كلمااة

المناساب  والمعناى وتره األثر في الشا  واللاوازم المعللاة للشا ، الش 

 .فيها بقية الش  وأثره

 :صطالحتعريف األثر في ال

 عان المعااني اللغوياةصاطالح فاي اال( أثار) اليارج استعمال لفظة

أو مايترتاب ، وأكثر مايساتعمل للداللاة علاى بقياة الشا "قال الجرجاني 

                                                 

 السايد/ ، ترتياب 5صمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ماتار الصحاح  الرازي، ( )

 .م 150 السابعة الطبعة محمود خاطر، المطبعة األميرية، القاهرة، 

 ،لسان العربـ، ه   0: د بن مكرم، تابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محم ( )

 .،م 117  -ـ ه 7 1 ، دار الفكر، بيروت،  ، ط 5 ، ص ج 
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كقااولهم أثاار عقااد  كلمااة أثاار مضااافة أهاال الفقااهفيسااتعمل  ( )"الشاا  ىعلاا

، الاباارأهاال الحااديث فااي  ويسااتعمله، وأثاار النكاااح، الفسااخوأثاار ، يااعالب

 .النبي صلى هللا عليه وسلم وآثارهوسنن 

 :تعريف األثر في الجانب الثقافي

ن يقاال يمكان أ والمحدثين وبعد تعريق األثر في اللغة وعند الفقهاء

ونتيجته المترتبة  هو حاصل الش  :الجانب الثقافي األثر منعريق في ت

الواضاح باين التعرياق اللغاوي والفقهاي  االرتباطلنا وبهذا يظهر ، عليه

 .والثقافي لألثر

ونتائجااه هااو  إذ أن المعنااى الااذي ياادل علااى مايترتااب علااى الشاا 

 ذات التااأثير الفعااال فااي المقصااود ماان بحثنااا فااالتفكير بطرقااه وأساااليبه

عناااه مااان اإلنتااااج  وماااا ينااتجتكااوين وتأصااايل وتطاااوير البناااء الثقاااافي 

أو  الفكاااري أو السااالوكيالمعرفاااي أووالعطااااء ساااواء علاااى المساااتوى 

 .إن شاء هللا تعالى هوماسيتضح من خالل هذا البحثو الحضاري

 تعريف التفكير في اللغة

علمااء اللغاة حاول تعرياق التاي ذكرهاا هناه العديد من التعريفاات 

 :أهمهاومن فكير الت

إعمال الاااطر : كر بالكسركر بالفتح والف  الفَ " :العرب لسانجاء في 

 ( )"في الشيء

كاار بالكساار تااردد القلااب بااالنظر والتاادبر لقلااب الف  ": وفااي المصااباح

 (0)"فكر أي نظر بروية. ولي في األمر، المعاني
                                                 

، الاادار التونسااية للنشاار، تحقيااق 1الجرجاااني، علااي باان محمااد، التعريفااات، ص  ( )

 هـ0 1 : إبراهيم األبياري، الطبعة الثالثة

 55، ص5ابن منظور، لسان العرب ج: انظر ( )

،  8 المنيار، ص  المصاباح هـ007المقرئ، ت  محمد بن أحمد مةالفيومي، العال (0)
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إعمااال النظاار فااي الشاايء : كاار بالكساار ويفااتحالف  ": وفااي القااامو 

 ( )"كرى بكسرهما والجمع أفكاررة والف  كالفك

وهاو ، تصرف القلب في معاني األشاياء لادره المطلاوب" :والتفكر

وكل قلب ال تفكر ، ومنافعه ومضاره، سراج القلب يرى به خيره وشره

وقيل هاو إحضاار ماا فاي القلاب مان معرفاة ، فيه فهو في  لمات يتابط

هااو العبااارة عاان  :وقياال، تصاافية القلااب بمااوارد الفوائااد :وقياال، األشااياء

 ( )"الشيء بأسهل وأيسر من لفظ األصل

أمااور ماان والمالحااف فااي هااذه التعريفااات اللغويااة أنهااا تاادور حااول 

 :اههمأ

 .أن التفكير هو نشاط للعقل أو كما عبر عنه إعمال العقل .  

أن هاذا النشااط العقلاي ينبغاي أن يكااون لغاياة معيناة بمعناى أنااه  .  

أو اكتشااف مجهاول ، ين كحال مشاكلةنشاط موجه نحو أمر معا

 .أو لفهم معنى ما

غياار أن اسااتعمال التفكاار ، وأن المااراد بااالتفكر والتفكياار واحااد . 0

ا كااان أشاايع والتفكياار حااديث ا أشاايع فعاان طريااق التفكاار أو  ؛قااديم 

ويضايء لاك ، تستطيع إحضار ما في القلب من معارف التفكير

لك آفاق ا رحبة من ويفتح ، الطريق حتى تعتبر بما تشاهد وتسمع

وتستطيع به ، ويقدم لك كامل الحقائق البارزة، حلول المشكالت

تستطيع توصايل  وعن طريقه ،،ى الحقائق الموجودةالتوصل إل

إلاى غيار ذلاك مان الفوائاد ، المعلومة للنا  بعبارة سهلة ميسرة
                                                                                                                            

 م 108 لبنان،  بدون، مكتبة ط

، 5  ص   هـ، القامو  المحيط، ج  0 8الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، ت   ( )

 دار المؤسسة العربية

 .01الجرجاني، التعريفات، ص : انظر  ( )



  أثر التفكري يف البناء الثقايف
 

07 

 .الجمة التي ال يمكن حصرها للتفكر أو التفكير

 :تعريف التفكير في الصطالح

فكاال يعرفااه ماان زاويتااه ، تعااددت تعريفااات العلماااء لمفهااوم التفكياار

الااصة بحسب المجال العلمي الذي يتاصاص فياه وفيماا ياأتي عارض 

 :لبعض التعريفات

 (الفكري)ففي الجانب العقلي 

إعمااال العقاال فااي مشااكلة للتوصاال إلااى " :المعجاام الوساايطجاااء فااي 

توصاال بهااا إلااى ترتيااب أمااور فااي الااذهن ي": وفااي المصااباح ( )"حلهااا

 .( )"مطلوب يكون علما أو  نا

 المعرفيالسلوكي وفي الجانب 

سلساالة ماان النشاااطات العقليااة التااي  " :التفكياار بأنااه جااروان رفيعاا

قباله عان طرياق واحادة أو يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم است

 (0)"لحوا  الامسا أكثر من

ن معناى مان ياة بحاث عاعمل: والتفكيار بمعنااه الواساع": وتابع قائال

معنااى  اااهرا حينااا وغامضااا حينااا يكااون هااذا ال وقااد. الموقااق أو الاباار

 (1)"آخر

أراد بغماااوض المعناااى و هاااوره ساااهولة أو صاااعوبة : ويبااادو أناااه

والقصاد مان ذلاك أناه . الوصول إلاى التفسايرات أوالتعلايالت أو الحلاول

                                                 

، المكتباااة العلمياااة، 075، ص جمصاااطفى، إباااراهيم وآخااارون، المعجااام الوسااايط،،  ( )

 طهران 

   8 : الفيومي، المصباح المنير، ص ( )

الجااامعي،  الكتاااب دار 00التفكياار، ص  الاارحمن، تعلاايم عبااد جااروان، فتحااي (0)

 م111 اإلمارات، 

  10: المرجع السابق، ص (1)
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 لةتفساير للمشاكليس من الضروري أن يصل التفكيار دائماا إلاى حال أو 

وقااد يعاازى ساابب ذلااك إلااى الحاجااة لوجااود ، أو الموقااق الااذي اسااتثاره

 .تفصيالت أخرى

 :وفي الجانب العلمي

هااو التفكياار الماانظم : "زكريااا التفكياار بقولااه الاادكتور فااؤاديعاارف 

المبني على مجموعاة مان المباادئ التاي نطبقهاا فاي كال لحظاة دون أن 

قيضاه فاي آن الشيء ونمثل مبدأ استحالة تأكيد ، نشعر بها شعورا واعيا

ن لكل حادث سببا وأن من المحال أن يحادث شايء واحد والمبدأ القائل إ

 ( )"من ال شيء

 

 

أن هااذه التعريفااات اتفقاات علااى أن  وخالصااة القااول كمااا تبااين لااي

 :التفكير

نشاط عقلي أو ذهني يشتمل علاى مجموعاة العملياات المعرفياة  .  

 الفاااردلمتراكماااة عااان ا اساااتثمار الابااارات اوالثقافياااة وياااتم فيهااا

 .واستادامها للتعامل مع المؤثرات والمتغيرات الاارجية

إعمال العقل فاي شا  ماا ساواء كاان حادثا أو  ااهرة أو مشاكلة  .  

 . إلى نتائج علمية أو حل الوصولبهدف وذلك 

إنه سلوه ينشأ عنه محاولة الفرد حل مايعترضاه مان مشاكالت  .0

يهااا ماان حلااول وذلااك ومااا فوذلااك باسااتعراض لسااابق خبراتااه 

 .للتوصل إلى الحل المنشود

                                                 

  .م 180 المعرفة،  مدار عال، 5 العلمي، ص زكريا، فؤاد، التفكير ( )
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 :البناء الثقافي مفهوم

ن كلمتااين وهااي البناااء والثقافااة يتكااون مصااطلح البناااء الثقااافي ماا

 نتعارف مان خاللهماا علاى الماراد ماقوم بتحرير هااتين الكلمتاين للوسأ

 .البناء الثقافي مفهوم

 :البناءمعنى 

وقياام العملياة التكاملياة قصد بكلمة البناء فاي هاذا البحاث تأصايل وأ

آفاق ومستويات تتعلق بالتفكير والسلوه للجوانب الثقافية وهيكلتها وفق 

حيث جاء في  .المجتمعوالجوانب اإلنسانية والحضارية ونحوها للفرد و

وضع الشيء علاى شايء علاى صافة ياراد بهاا "ن البناء هو إ :المصباح

 .( )"أو الدوامالثبوت 

 :في اللغة الثقافةمعنى 

تعددت تعريفات الثقافة في اللغة العربية ومن أبارز تلاك التعريفاات 

. حذقه: ثقق الشيء ثقفا وثقافا وثقوفة" :حيث يقول ابن منظور ماعرفه

إذا كاان ضاابطا لماا يحوياه : ورجل ثقق لقاق. .حاذق فهم: ورجل ثقق

: وثقفاات الشاايء أي. ثقااق الشاايء وهااو ساارعة الااتعلم: ويقااال. قائمااا بااه

فإماااا تثقفااانهم فاااي : " قاااال تعاااالى. ( )"تاااه إذا  فااارت باااهحذقتاااه وثقف

 . (0)"الحرب
 

 

 

 

 

                                                 

   1 : لفيومي، المصباح المنير، صاانظر  ( )

 7 ص 1لسان العرب البن منظور، ج: انظر ( )

 50سورة األنفال، جزء من آية رقم  (0)
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 :صطالحاا الثقافة امعنى 

وربما رجع ذلك التعـدد إلى ، تعددت التعاريق االصطـالحية للثقافة

 صه الفكاريى الـثقاـافة تاـبعا لمجالاه وتاصاـاختالف نظرة كل واحد إلا

خذ منهااا وساار ة متداخلااةلكنهااا علااى العااـموم مااـتقارب ،ومعارفااه الثقافيااة

التعريفات التي عّرفات بهاا  تلك ومن بينمايتناسب مع موضوظ البحث 

 :الثقافة ما يلي

هااي ذلااك الكاال المركااب الااذي يضاام المعرفااة والمعتقاادات والفاان "

واألخااالق والقاااانون والتقالياااد وكااال العااادات والقااادرات التاااي يكتسااابها 

 ( )".اإلنسان من حيث هو عضو في مجتمع

لل الدكتور عبد الرحمن الزنيدي هذا التعرياق إلاى عناصار وقد ح"

 :ذكرها باختصارأ ( ):"خمسة

 .ن قضايا الثقافة ذات بعد  إنساني ال ماديإ - 

 .ن هذه القضايا تتمثل صورة بناء  متكاملإ - 

 .نها ليست تميزا  فرديا  لشاص وإنما هي اجتماعيةإ -0

 نهاا حياااةفلساافة أو فكارا  مجاردا  ولك، نظرياة إنهاا ليسات معاارف -1

 .اجتماعية وواقع فكري وسلوكي

، ة التااي تصاادر عنهاااللمجتمااع أو األماا إنهااا بمجموعهااا ممياازة -5

 .يعد من أشهر ما عرفت به الثقافة للثقافة وتعريق تايلر

 

 

                                                 

 . ، دار المعارف، مصر15 تايلر، أحمد أبو زيد، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، ص  ( )

 ،1 -0 الزنيادي، عباد الارحمن، المثقاق العرباي باين العصارانية واإلسااالم، ص  ( )

 . م771 /هـ107 ، 0ط. دار كنوز اشبيليا
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 :التعريف الثاني للثقافة

هي مجموعة العلوم والفنون والمعارف النظرية التي تؤلق الفكار "

والتقاادم والااوعي عاان طريااق ، الرقااي فتكساابه أسااباب، الشااامل لإلنسااان

 ( )."والتربية النفسية الالقية، التهذيب العقلي

 :لي من خالل هذه التعاريقتبين 

 والمااذاهب، قافااة باااختالف التاصصاااتاخااتالف تعريااق الثن إ  ( 

 .والمدار  واالتجاهات

 .الحضارين األمم تقا  بثقافتها ونتاجها الفكري وتقدمها إ  ( 

المدروساة معهاا ذات  العلاوم والمعاارفافاة وبين الثقالعالقة ن إ  (0

تساعى إلكسااب اإلنساانية أساباب  ةتكاملياالصلة عالقة ترابطياة 

 .التقدم والترقي في بناء الحضارة والقيم والفكر

 

 :البناء الثقافي

هذا المصاطلح وإنماا  مفهوم من خالل بحثي لم أجد من قام بتعريق

والبنااء النفساي  تمااعياالجكانت هناه مصاطلحات مقارباة مثال البنااء 

جتهاادت فااي إيجاااد تعريااق لهااذا المصااطلح ماان خااالل دراسااتي ولااذلك ا

 :بأنااه الثقااافيالبناااء  لااايص معنااىيمكاان تو، للمصااطلحات ذات الصاالة

فماا مان ، اإلنسان وتعامالتُه وأقواله القاعدة التي ترتكز عليها تصرفات

إال ويكون ، رهجول بااطت أو فكرة، أو قول يقولُه، فعل يقوم به اإلنسان

وهاذا البنااء قاد يضام توجهاات ، لشاصايته الثقاافيمان البنااء  ذلك نابعاا  

طريقااة تفكياار أو ، تعلمااه أو علاام  ، أو عقياادة يعتنقهااا، بهااا فكريااة ياادين

                                                 

، دار الفكار   عطاء هللا، خضر أحماد، دراساات فاي آفااق الفكار اإلساالمي، ص  ( )

 م 117 /هـ  1 ،  للنشر والتوزيع، دبي ط
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 .اعتادها عقله في مناحي الحياة الماتلفة

 :على ذلك نستنتج التعريف التالي للبناء الثقافيبناء و

 :تعريف البناء الثقافي

التي تشتره والقيم عتقاد والسلوه و نظام متكامل من المعرفة وااله

فااي بناااء إعااداد الفاارد والمجتمااع ماان خااالل التربيااة والفطاارة والعبااادة 

 األدواتواألدوات المعرفية كالقراءة والمناقشة واالستماظ والمشاهدة أو

 .والتأليق والتفكير الناقدة كالبحث العلمي والتفكير اإلبداعي التطويري
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 في ضوء القرآن الكريم أثر التفكير على الجوانب اإلنسانية :أولا 

 تَ حياث ثبا للتفكير أهمية كبيارة فاي حيااة اإلنساان وبااصاة المسالم

طبيّ ااا أن خاليااا المااخ مثاال خاليااا العضااالت؛ فهااي تفقااد قاادرتها إذا لاام 

سان عن التفكر والتدبر والحفظ يضاعق قادرات وإعراض اإلن، تستادم

ا   من خاالل اساتقراء النصاوص القرآنياة وتكمن أهمية التفكيرعقله كثير 

 :فيما يلي

 تكريم هللا تعالى لإلنسان على سائر المخلوقات: 

وامتااداد ، وحساان الصااورة، وتكااريم اإلنسااان بساابب علمااه وفكااره"

، والتميياااز، لعقااالوا، والنطاااق، ولااابس الثيااااب، وكساااب الماااال، القاماااة

َولَقَااد  )وهااذا مااا صاارح بااه القاارآن حااين قااال ، ( )"وبتساااير الالااق لهاام

نَا بَن ي آََدمَ  م   ( )(َكرم

 سبب قيام الحضارة ونهضتها: 

العلاام والفكاار ساابب و، إن التفكياار ساابب قيااام الحضااارات ونهضااتها

األخاالق والقايم  ساواء علاى صاعيد، مم وارتقائها ماديا ومعنويانهضة األ

واإلدارة والزراعاة والصاناعة ، لسلوه والتشريع أو في مجال العمرانوا

 إعمااالفباادون  .أو الحضاااري والتجااارة وكاال مااا يتصاال بالجانااب المااادي

الحضاارة بمفهومهاا  وقيااماإلنتااج أن يكاون بنااء ال يمكن والعقل التفكير 

وال تقاااا  حضاااارة ، فاااالتفكير هاااو أساااا  نهضاااة األمااام" -الصاااحيح 

 بماااا لاااديها مااان أفكاااار تبااادظ فاااي صاااياغة نهجهاااا نحاااو المجتمعاااات إال

                                                 

التضاامن، القااهرة،  ، دار0 :ص، اإلساالمي التفكيار جريشاة، علاي، مانهج انظار ( )

 م185  -هـ175 ،  ط

 07جزء من آية سورة اإلسراء،  ( )
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 ( )"المستقبل

وبسااابب إعماااال العقااال المسااالم وانطالقاااه نحاااو التفكيااار وممارساااة 

نحاو  االنطاالقمهاراته على أوسع نطاق في ماتلق شئون الحيااة كاان 

العمل اإلبداعي والحضاري الذي التزال األمة اإلسالمية والعالم قاطباة 

، تلك اإلبداعات في مسيرة الحضارة اإلنساانيةيستظل به حيث ساهمت 

 .تصبغ هويتهم وتشكل فكرهم وثقافتهم وال تزال

 وسيلة لمعرفة ما في الكون من حقائق وسنن وقوانين التفكير: 

هاي مان  إن إعمال التفكير والعقل في خلق هللا وتدبر حقائق الوجود

يااات التااي فاخ"، األمااور التااي عظمهااا الاادين ودل عليهااا الكتاااب المبااين

تشاامل علااى وصااق حااوادث الطبيعااة ومشاااهدها وأنااواظ المالوقاااات 

 ( )"الموجودة فيها أكثر ما تكون مبتدئة وماتتمة بما يدل على التفكير

 ستقرار النفسي والطمأنينةال التفكير هو أحد وسائل. 

فحااين يعلاام الفاارد بااأمر الاادنيا وأنهااا فانيااة والمااوت قااادم ال محالااة 

 الطاعة والعبادة واجتنااب المعصاية إلىقوده ذلك للصحيح والمريض في

اِب َولهاِو : )كما يابرنا الباري عز وجل في قوله ن يَا إ الم لَع  َوَما الَحيَااةُ الادُّ

ق لُااونَ  ااَرةُ َخي ااِر ل لمااذين يتقااون أَفَاااَل تَع  َوَمااا )وقولااه تعااالى  ،(0)(َولَلاادماُر اخَخ 

ء  فََمتَاُظ ال َحيَ  ن  َشي  ن َد هللام  َخي ِر َوأَب قَى أَفَااَل أُوت يتُم  م  ن يَا َوز ينَتُهَا َوَما ع  اة  الدُّ

ق لُونَ   .(1)(تَع 
 

                                                 

 8تفكير، صمنهج ال، علي، انظر جريشة ( )
،  ، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، ط 0: محمود، التفكير، ص. الاالدي، د: انظر ( )

 م 185  -ـ ه 175 

 ( 0)سورة األنعام آية رقم  (0)

 (57)سورة القصص آية رقم  (1)
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يادره المسالم  إعمال التفكير في تلك النصوص القرآنياة من خاللو

فصااحب . أن الدنيا ليست هي النهاية وإنها ال تساوي شايئا أماام اخخارة

واخخرة دار حساب ، وعملالتفكير يسعد حيث آمن بأن الدنيا دار سعي 

التفكياار يكسااب الفاارد األماان والطمأنينااة إن فاا علااى ذلااك بناااءو، وجاازاء

 .النفسي واالستقرار

 لدى الفردكتشاف حب الستطالع والالتفكير  إشباع: 

فاي معرفاة المزياد كتشااف واال يشبع الفرد حاب االساتطالظ التفكير

سواء فاي الماضاي من الحقائق والمعلومات عن جوانب الحياة المتعددة 

 الحااق ساابحانه حثنااافقااد ، الااذي لاام يااؤرأ فيااه أو فااي الحاضاار المسااتمر

علااى التفكياار فااي الكااون ماان حولنااا وفااي أنفساانا كمااا فااي قولااه  وتعااالى

ض  آَيَااااااِت ل ل ُماااااوق ن يَن : )تعاااااالى َر  اااااُكم  أَفَااااااَل ( 7 )َوف اااااي األ  َوف اااااي أَن فُس 

ُرونَ   ( )(تُب ص 

 رأثر التفكير في عملية التذك: 

، يعااد التااذكر إحاادى عمليااات العقاال العليااا كمااا يااذكر ذلااك العلماااء

، أن التفكار يعمال لتحصايل معرفاة جديادة: والفرق بين التفكر والتذكر"

ذهااال عنهاااا أو غشااايتها الغفلاااة ، والتاااذكر يعمااال لجلاااب معرفاااة قديماااة

وكمااا أن القاارآن دعااا إلااى إعمااال التفكياار والعقاال فاااي ، ( )"والنساايان

ويتضاح ، فإنه دعا إلى التذكر وأكاد علياه أيضاا، لى ذلكوأكد ع، التفكر

 ﴿ :ومنها قوله تعالى، ذلك جليا  من خالل اخيات التي تحدثت عن التذكر

ن يَن  م  َرى تَن فَاااُع ال ُماااؤ  ك  ااار  فَاااإ نم الاااذِّ ، وذلاااك ألن القلاااوب تغفااال ،(0)﴾َوَذكِّ

                                                 

 (   -7 )آية رقم  :سورة الذاريات ( )

 . 5لعقل والعلم في القرآن الكريم، صالقرضاوي، ا ( )

  55آية رقم :الذارياتسورة  (0)
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ااَرة  ﴿تَ : وقولااه تعااالى، :ومنهااا قولااه تعااالى، واإلنسااان بطبيعتااه ينسااى ب ص 

ن يااب ﴾ ااَرى ل ُكاالِّ َعب ااد  مُّ ك  َوذ 
وقولااه تعااالى فااي التفريااق بااين أهاال العلاام   

لَُماوَن إ نمَماا يَتَاَذكمُر  :وغيرهم يَن اَل يَع  لَُماوَن َوالماذ  يَن يَع  اتَو ي الماذ  ﴿قُل  هَل  يَس 

َل بَاب ﴾ لُوا األ  أُو 
( ). 

 األرضوعمارة , أثر التفكير في استثمار الطاقات البشرية: 

ذلك من خالل اخيات القرآنية الدالاة علاى اساتثمار األرض  يتضحو

﴿هُاَو الماذ ي َجَعاَل لَُكاُم : قاال تعاالى، والتطاور والبنااء، في قيام الحضاارة

ق اه  َوإ لَي اه  النُُّشاوُر ﴾ ز  ان رِّ ُشاوا ف اي َمنَاك ب هَاا َوُكلُاوا م  َض َذلُوال  فَام  َر  ، (0)األ 

ض  َحالاَل  طَيِّبا  َوالَ تَتمب ُعاوا  ﴿يَا أَ : وقوله تعالى ا ف ي األَر  مم يُّهَا النماُ  ُكلُوا  م 

ب يِن﴾ ي طَان  إ نمهُ لَُكم  َعُدوٌّ مُّ ُخطَُوات  الشم
(1). 

، والكثير من اخيات التي دعت بأساليبها الماتلفة إلى إعمال التفكير

 .وأثبتت له الدور في العمل والعطاء

مماا ال  ؛تماام باالتفكير مان خاالل اخياات القرآنياةوهكذا نالحظ االه

 االهتمااامياادظ مجاااال  للتشااكيك فااي بيااان هاادايات القاارآن حااول مقصااد 

وهاذه ، مان المصاالح والمناافع االهتمااموما يترتاب علاى ذلاك ، بالتفكير

وتربياة الجيال علاى احتارام ، وتعليمهاا للناشائة، إدراكها حقيقة ال بد من

 االسااتفادةوكيفياة  رقااه وخصائصاه وو ائفاه الاى طالتفكيار وتعلايمهم ع

 .من هذه النعمة اإللهية العظيمة
 

 

                                                 

 8آية رقم : سورة ق ( )

 1آية رقم  :الزمر سورة ( )

 5 آية رقم :الملك سورة (0)

 58 آية رقم  :البقرةسورة  (1)
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 ومعانيها دللت نظائر التفكير :ثانياا 

ورجل عاقال هاو الجاامع ، وهو مصدر عقل يعقل عقال": التعقل .  

، العاقل الذي يحبس نفسه ويردهاا عان هواهاا: أمره ورأيه وقيل

وساامي ، ُحاابس ومنااع الكااالمماان قااولهم قااد أعقاال لسااانه إذا  ا  أخااذ

العقاال عقااال ألنااه يعقاال صاااحبه عاان التااورط فااي المهالااك أي 

 (1)"يحبسه

 فقه الرجل: "يقال، والفهم لهوهو العلم بالشيء : من الفقه: التفقه .  

وفقه أي فهم فقها وقد غلب الفقه على علم الادين ، إذا صار فقيها

 ( )"الشريعة املذلك اصطلح العلماء على أن الفقه هو العلم بأحك

 ( )"هو عبارة عن النظر في عواقب األمور وأدبارها": التدبر . 0

التعرياق واإليضااح : والتبصير، هو التأمل والتعرف": التبصر . 1

 ( )"ورجل بصير العلم عالم به

هو تقليب البصر والبصيرة إلدراه الشيء ورؤيته وقد " :النظر . 5

المعرفااة الحاصاالة بعااد  وقااد يااراد بااه، يااراد بااه التأماال والفحااص

نظرت فلم تنظار أي لام تتأمال ولام : ويقال، الفحص وهو الّرويّة

 . (1)"تترو

 

 
                                                 

  .185ص/    جابن منظور، لسان العرب، مادة عقل،  ( )

، مفاااردات ألفاااا  القااارآن 510،  51: صـ هااا 5 1: األصااافهاني، الراغاااب، ت ( )

دمشاااق، والااادار الشاااامية،  -صااافوان عااادنان داودي، دار القلااام، : الكاااريم، تحقياااق

 م،  11  -ـه  1 ،  ط ، بيروت

   51: المرجع السابق، ص (0)

  0  : المرجع السابق، ص (1)

   8: صالمرجع السابق،  (5)
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 التفكير نميةأساليب وطرق في ت: ثالثاا 

، اإلنسااان فااي مراحاال حياتااه الماتلفااة يتطااور فااي جوانبااه المتعااددة

فكلماا ، حسب العناياة التاي تلقاهاا، وهذا التطور ياتلق من إنسان خخر

يسعى اإلسالم لتحقيقهاا  العناية  هرت الشاصية المتكاملة التي تكاملت

وماان أباارز الجوانااب التااي اهااتم بهااا اإلسااالم جانااب التربيااة ، فااي أتباعااه

ثاام إن التربيااة العقليااة فااي اإلسااالم لاام تااأت بصااورة توجيهااات . العقليااة

فاي قواعاد وأسااليب وطارق وإجاراءات  بال تمثلات عملياا  ، وأوامر فقاط

والتفكيار الاذي هاو لاب . ة تساعى للرقاي بالعقال وكفاءتاهومناهج متنوعا

التربية العقلية وجوهرها والتي تتمثل فياه القواعاد واألسااليب والمنااهج 

ذلااك أن "مان خااالل الممارساة والتاادريب  والتنميااة التحساينيحتااج إلااى 

التفكياار مهااارة واسااعة فهااي تشاامل معرفااة كيفيااة التعاماال مااع المواقااق 

المفااااهيم واتاااااذ القااارار والبحاااث عااان الااادليل والااااواطر واألفكاااار و

 ( )".إلى غير ذلك من الجوانب، واالبتكار

، التفكياار ناااه برنااامج واضااح متفااق عليااه لتحسااين عمليااةولاايس ه"

فياارى ، التفكياار حسااين وتنميااةأساااليب ت وإنمااا هناااه آراء ماتلفااة حااول

 عقال يمكن تنميتها عن طريق تفاعالالتفكير بعض التربويين أن مهارة 

، وأن كاال الموضااوعات الدراسااية تثياار التفكياار، المااتعلم مااع المعلومااات

توجياه االنتبااه واإلدراه والقادرة علاى الفهام هاي  فيما يارى آخارون أن

 ( )".من أهم األمور في تعليم التفكير

                                                 

ن وإياد ملحام وتوفياق العماري دي بونو، إدوارد، تعليم التفكير، ترجمة عادل ياسي ( )

 م 181 ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، الطبعة األولى، 5: ص

 0، ص المرجع السابق ( )
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التفكياار يمكاان اتباااع الخطااوات  تنميااة ولتحسااين طاارق وأساااليب

 :اآلتية

 أسلوب التأمل: 

قااة بأساالوب االستكشاااف حيااث إن أساالوب وألساالوب التأماال عال

أولاى ألسالوب االستكشااف وإماا أن يكاون  التأمل إماا أن يكاون خطاوة

ولقااد جاااءت الاادعوة فااي القاارآن .بعااد االستكشاااف والوصااول للمعلومااة

إ نم )قاال تعاالى إلعمال الفكر في آيات هللا ومالوقاته القريباة والبعيادة 

ض   َر  ااَماَوات  َواأل  ت اَلف  اللمي اال  َوالنمهَااار  َوال فُل ااك  المت ااي  ف ااي َخل ااق  السم اا َواخ 

اء   ن  َماا اا َن السماَماء  م  اا ُ م  ا أَن ااَزَل هللام ا يَن فَااُع النماااَ  َوَما ر  ب َما اا ر ي ف ااي ال بَح  تَج ا

يَااح   ر يق  الرِّ ن  ُكالِّ َدابماة  َوتَص ا  ف يهَا م 
ت هَا َوبَثم َد َمو  َض بَع  َر  يَا ب ه  األ  فَأَح 

ق لُونَ َوا م  يَع  ض  َخَيَات  ل قَو  َر  َماء  َواأل  ر  بَي َن السم  ( )(لسمَحاب  ال ُمَسام

ففااي هااذه اخيااات ياادعو هللا إلااى إعمااال العقاال والتفكاار فااي آياتااه "

أفعالااه ففااي ذلااك دلياال علااى  وإتقااانوالنظاار فااي عجائااب مصاانوعاته 

ثمانياااة فيباااين هللا سااابحانه وتعاااالى عجائاااب مالوقاتاااه فاااي ، وحدانيتاااه

 ( )"أنواظ

التاادبر والتفكاار ماان كلهااا تاادل علااى عظمتااه وكلهااا تاادعو إلااى مزيااد 

 .والتأمل الكتشاف عجيب صنعه عبر الزمان والمكان واألشااص

والتأماال الااذي ياادعو إليااه القاارآن يفااتح للتفكياار آفاقااا واسااعة حيااث "

 (0)".تدريب اإلنسان على التفكير األعمق والمفهوم األقرب للصواب

                                                 

 (  51 سورة البقرة، آية رقم  ( )

 لباااب تفساايرالاااازن، عااالء الاادين علااي باان محمااد باان إبااراهيم البغاادادي، : انظاار ( )

  دار المعرفة، بيروت 70 ،  7 ص   ج. التنزيل معالم في التأويل

، دار النحااوي، 51: النحااوي، عاادنان علااي رضااا، الاانهج اإليماااني للتفكياار، ص (0)

 . ـه  1 الرياض، 



 أثر التفكري يف البناء الثقايف
 

11 

 لفات االنتبااه إلاى الناواحي الجمالياة علاىسلوب التأمال يعمال إذن فأ

 . مثمرالتفكير باليتبعها  ثممن جانب التأمل  في الكون
 

 أسلوب ذكر هللا: 

من األساليب العملية التي حث عليهاا اإلساالم  فالموا بة على الذكر

ُكم  : )قال تعالى ُكر  ُكُرون ي أَذ   ( )(فَاذ 

أثر كبير على الذاكر وقد أوضح له ليه ذكر هللا تعالى والمداومة عو

دة بينهااا فااي كتابااه أن للااذكر نحااو مائااة فائاا"اإلمااام اباان القاايم رحمااه هللا 

الفوائاد ذات العالقاة باالتفكير  رافع الكلم الطيب ومن تلكالوابل الصيب 

 :ما يأتي

عظيماا مان  باباا   لإلنسانيفتح قوي القلب والدين ويينور الوجه و  -

 .وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة، أبواب المعرفة

وصدؤه ، يزيل الهم والغم ويورث حياة القلب وجالءه من الصدأ  -

 ( )".وجالؤه الذكر والتوبة واالستغفار، الغفلة والهوى

هناااه عالقااة قويااة بااين ذكاار هللا تعااالى وعمليااة ماان أهاام عمليااات و

قااال هللا  .يانالتفكياار وهااي التااذكر حيااث أماار هللا بااذكره لمعالجااة النساا

اايتَ ) :تعااالى ُكاار  َربمااَك إ َذا نَس  إذا وقااع منااك النساايان : "والمعنااى (0)(َواذ 

 . (1)"ألن النسيان من الشيطان لشيء فاذكر هللا

                                                 

  5 جزء من آية رقم : البقرةسورة  ( )

-11 :ابن القيم، شمس الدين محمد، الوابل الصيب رافع الكلام الطياب، صانظر،  ( )

ـ، هاا 5 1 م الفوائااد، مكااة المكرمااة، عبااد الاارحمن قائااد،، دار عااال: تحقيااق، 10

 .بتصرف واختصار

 1  آية رقم :فهالكسورة  (0)

 حققااه محمااد حامااد الفقااي، دار الكتااب 578ص اباان القاايم، التفسااير القاايم،  :انظاار (1)

 م108 العلمية، بيروت 
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 :بناءا على ذلكو

المطلااوب فااي البناااء الثقااافي للشاصااية يحاادث الااذكر األثاار  وحتااى

 يكاون ذكارا   ة فالال بد من فهم الذكر واستشعار معانيه العظيم اإلنسانية

وعندما يجتمع ذكر اللساان والقلاب فاإن الاشاوظ ، جافا يردد دون وعي

النتيجة تؤدي إلى جني فوائد كثيرة  وهذه، والطمأنينة يحدث نتيجة لذلك

إن " حيااث، منهااا مااا يااؤدي إلااى زيااادة القاادرة علااى التركيااز واالنتباااه

لطاقااة التركيااز يكااون فااي أعلااى درجااة عنااد الاشااوظ الصااادق فتعماال ا

 ( )".همايالفكرية والعاطفية في أقوى صور

  ة الذهنيةالملك وإيقاظ يةإثارة الدافعأسلوب: 

أن ماان أساااليب وطاارق تحسااين التفكياار الااذكر وأنااه  بعااد أن ذكاارت

، فكلما كاان اإلنساان أعماق إيماناا وأقاوى يقيناا ،يورث اإليمان والتقوى

م فإن دافعاه من ثو، كان أكثر تأثرا بما يرى ويسمع من مشاهد ومواقق

 .للتفكير سيكون أعظم

علااى مواصاالة  اثااة  يااات القرآنيااة والساانة النبويااة حولهااذا جاااءت اخ

ا، التفكير ا صاحيح  واساتادم لاذلك أسااليب ، واستادام الحاوا  اساتادام 

كالساااؤال والتسااااؤل واالساااتنكار والتاااوبيخ والوعاااد والوعياااد  متعاااددة

التاي ال تجتماع ألحاد مان األسااليب  واستادم كال، والترغيب والترهيب

 .البشر في لفت االنتباه وإثارة الحما 

كلماا ازداد اإليماان كلماا و، فعمق التدبر يعتمد على درجة اإليماان"

فينتقل من المعرفة العلمية إلى التاذوق لدقاة ، التفكير استغرق المسلم في

التذوق لدقة الالاق إلاى مبادظ  وجماله ثم إلى مرحلة العبور بهذا، الالق

                                                 

  8: ، صاإليماني النهجالنحوي،  ( )
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التفكار  إلى لديه الدافعيةقوى فيقوى بذلك إيمانه وت، ( )"لالق جل وعالا

 .فال يزال في زيادة إيمان وإقبال على التفكر

 مان أقاوى الطارق فاي والحما  وإيقاا  الملكاات الفكرياة الدافعيةو

يااة منهجااا فااي ضاارورة إثااارة الدافع القارآن رساام لناااوقااد ، لتفكياارإثاارة ا

د مان تبلاورت عقاولهم ولام يعاد لاديهم أي خاصاة عنا، للتفكير والحما 

من ذلك ما جاء فاي و، -النطما  بصائرهم– على التفكير دافع يحفزهم

يقول هللا ، لقومه عن محاورة إبراهيم عليه السالم -عز وجل–كتاب هللا 

قَاالُوا ) :تعالى بعد أن ذكر تحطيم إبراهيم عليه السالم أصنام المشاركين

قَاااَل بَاال  فََعلَااهُ َكب يااُرهُم  هَااَذا (  5)رَل هَت نَااا يَااا إ ب ااَراه يُم أَأَن ااَت فََعل ااَت هَااَذا ب  

قُاوَن  أَلُوهُم  إ ن  َكاانُوا يَن ط  اه م  فَقَاالُوا إ نمُكام  أَن اتُُم ( 50)فَاس  فََرَجُعاوا إ لَاى أَن فُس 

اااَت َماااا هَااااُؤاَل ( 51)الظماااال ُموَن  ااااه م  لَقَاااد  َعل م  ء  ثُااامم نُك ُساااوا َعلَاااى ُرُءوس 

قُونَ  الساالم لام  إن إباراهيم علياه": تفساير هاذه اخياات جااء فاي، ( )(يَن ط 

وإنماا أراد أن يباين لهام سااق " بل فعله كبيرهم هاذا"يكذب عندما قال 

فهااي جماااد ال إدراه ، التماثياال ال تاادري ماان حطمهااا فااإن هااذه، عقااولهم

ل بااين الجااائز والمسااتحي وأنااتم أيهااا المشااركون مثلهااا ال تمياازون، لهااا

فرجعاوا ، وقاد هازهم هاذا الاتهكم السااخر" فاسألوهم إن كانوا ينطقاون"

شايء مان التادبر والتفكار وكانات باادرة خيار أن يستشاعروا ماا فاي  إلى

وأن تتفاتح ، عباادتهم لهاذه التماثيال مان  لام وما في، موقفهم من ساق

، يأخااذون بااه أنفسااهم بصاايرتهم ألول ماارة فيتاادبروا ذلااك الساااق الااذي

ولكنهااا لاام تكاان إال ومضااة واحاادة ، الااذي هاام فيااه سااادرونوذلااك الظلاام 

                                                 

المعهااد ، 81-88ص  باادري، مالااك، التفكاار ماان المشاااهدة إلااى الشااهود،انظاار،  ( )

 .م  11 ، الطبعة الثانية، العالمي للفكر اإلسالمي

  55 - 5سورة األنبياء، من آية  ( )
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 .( )"وإال خفقة واحدة عادت بعدها قلوبهم إلى الجمود، الظالم أعقبها

، كما سالك القارآن فاي إثاارة التفكيار أسالوب الساؤال المثيار للتفكيار

خاصاة إذا كاان موضاوظ التسااؤل ، إثارة التفكيار وهو أسلوب فعال في

فاي القارآن علاى هاذا  والشاواهد، مام الماااطبينمما يدخل في دائرة اهت

ُءوَدةُ ُساائ لَت  ): قااال هللا تعااالى، األساالوب كثياارة ب ااأَيِّ َذن ااب  ( 8)َوإ َذا ال َمااو 

وكاذلك سالكت السانة فااي إثاارة التفكيار طريقاة مسالك القاارآن . ( )(قُت لَات  

هُ تََعالَى َعن هُ   اب ن  ُعَمَر    َعن  " :الكريم َي اللـم قَااَل َرُساوُل    :قَاالَ  َماا ـ ـ َرض 

ه   قُطُ َوَرقُهَا َوإ نمهَاا  »  :صلى هللا عليه وسلم اللـم ن  الشمَجر  َشَجَرة  اَل يَس  إ نم م 

ثُون ي َما ه يَ  ل م  فََحدِّ َعب اُد   قَااَل ، فََوقَاَع النمااُ  ف اي َشاَجر  ال بَاَواد ي؟ َمثَُل ال ُمس 

ه   لَةُ َوَوقََع ف ي نَف   :  اللـم ي أَنمهَا النما  يَي تُ ، س  تَح  ث نَا َماا ه اَي يَاا  :ثُمم قَالُوا، فَاس  َحدِّ

ه   لَةُ »  :قَالَ  ؟َرُسوَل اللـم  .(0)«ه َي النما 

ومن ذلك يتبيّن لنا أّن نصوص القرآن والسنة حريصة كل الحرص 

وإعطااائهم الفرصااة الكافيااة ، النااا  علااى اسااتادام عقااولهم علااى حااثِّ 

، وذلاااك إليقاااا  واساااتثمار ماااا لاااديهم مااان طاقاااات وقااادرات، للتفكيااار

األمثل لحّل كل ما يعترض طريقهم من مشكالت  االستثمارواستثمارها 

 .ومواقق
 

 

 

                                                 

  0 ط ، دار الشروق، القاهرة، 080 ، ص 1قطب، سيد، في  الل القرآن، ج  ( )

  1 -8سورة التكوير، آية رقم  ( )

ماام المساألة علاى أخرجه البااري، صحيح الباااري، كتااب العلام، بااب طارح اإل (0)

، ومسالم، صاحيح 01، ص ، ج ( 5)أصحابه لياتبر ما عنادهم مان العلام، بارقم 

مساالم، كتاااب صاافة القيامااة والجنااة والنااار، باااب مثاال المااؤمن مثاال النالااة، باارقم 

( / 8) ،(1/  51.) 
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 الواعية أسلوب القراءة: 

والقااراءة ال بااد أن تالزمهااا صاافة التاادبر الااواردة فااي قولااه تعااالى 

بم ) َل بَااب  ك تَاِب أَن َزل نَاهُ إ لَي َك ُمبَاَرِه ل يَدم وبهاذا  ( )(ُروا آَيَات ه  َول يَتََذكمَر أُولُاو األ 

وعناادما يلحااق  .لتفكياارا وتحسااين تكااون القااراءة وساايلة قويااة فااي تنميااة

بالقراءة الواعية الحفظ فإن الفائدة للتفكير تكاون أكبار فقاد كشاق علمااء 

 تشريح الدماغ عان بعاض الفوائاد التاي تعاود علاى التفكيار وخاصاة فاي

إن تحفاايظ : "مااع حفظااه حيااث يقااول الحااارثي بالتجوياادقاارآن قااراءة ال

القاارآن للاان ء الجديااد بمراعاااة أحكااام التجويااد لااه فوائااد دينيااة وتعليميااة 

ويساعد في البرمجة اللغوية للدماغ أو في تسمين العصبونات ، وتربوية

فااي المنطقااة الساامعية وتفعياال و ائفهااا الساامعية وشااحذ الااذكاء اللغااوي 

 ( )".تباطات اللغوية الدماغية وتوسيعهاوبناء شبكة االر

إن المسلمين الياوم بحاجاة إلاى التفكيار العمياق المساتمد مان كتااب "

ومان أقاوال ، -عليه الصاالة والساالم-ومن سنة نبيهم  -عز وجل -ربهم 

ماوا حيااتهم -رضاي هللا عانهم-وأفعال السلق الصالح  ويحلاوا ، لكاي يقوِّ

 (0)"صوا من التبعية المفرطة ألعدائهم ويتال، مشاكلهم الدنيوية والدينية

المساااتمرة المتفهماااة  الواعياااة ن اعتمااااد القاااراءةإ: وخالصااة القاااول

ياوفر الغاذاء الرئيساي لاه وبالتاالي يصال إلاى  التفكير حياثالناقدة ينمي 

 .درجات عالية في النمو والتطور
 

                                                 

 1 رقم  آية :سورة ص ( )

حااث الادماغ، ص الحارثي، إبراهيم أحمد، التفكير والتعلايم والاذاكرة فاي ضاوء أب ( )

 . هـ   1 ، مكتبة الشقري، الرياض، 5  

دار القلام،  17- بكاار، عباد الكاريم، فصاول فاي التفكيار الموضاوعي، ص: انظر (0)

  .، بتصرف واختصار775 ، 1دمشق، ط



  أثر التفكري يف البناء الثقايف
 

17 

  الجتماعيوالمحيط أثر البيئة: 

وكلما كانت ، القدرة على التفكير ال بد من توفير البيئة المناسبة لنمو

كاان الفارد أقادر علاى ، البيئة االجتماعياة التاي يعاي  فيهاا الفارد أفضال

فالقاادرات العقليااة فااي أغلااب ".اسااتثمار طاقاتااه إلااى أقصااى ماادى ممكاان

وال شك أن نموها يتوقق في جانب كبير منه على البيئة ، النا  متقاربة

 ( )".التي تتفاعل معها هذه القدرات

ن أي تحسااين فااي الظااروف الماديااة والنفسااية للفاارد ساايؤدي إلااى وإ

فاإلنسان الاذي يعاي  فاي بيئاة يتاوفر لاه فيهاا كال ، تحسين التفكير عنده

، األسااباب الماديااة ولاايس هناااه مشااكالت أو متاعااب ماديااة تشااغل فكااره

بااالف الشااص الاذي ترهقااه ، فإناه سايكون أقادر علاى النظاار والتفكار

شااية فااإن تفكيااره مصاااب بالشاالل وال المعيجااات المطالااب الماديااة والحا

إن اإلنسان المصااب باالقلق واالضاطراب أو ."يشتهيتجاوز به أمور مع

فلان يكاون قاادرا علاى ، االكتئاب أو غير ذلك من االضطرابات النفساية

وال شااك أن الماارض النفسااي أشااد تااأثيرا علااى ، التفكياار بتركيااز وعمااق

والحاازن واالكتئاااب أعااداء اإلنسااان ماان الماارض العضااوي؛ ألن الهاام 

 ( )".للصفاء الذهني الذي يحتاجه المؤمن المتفكر

 في تحسين التفكير وأثره التخيل أسلوب: 

تكوين الصورة الذهنية أمر في غاياة األهمياة بالنسابة للتفكيار إذ إن 

بال ، إنه ال يمكن الفرد فقط من استحضار هذه الصورة عند التفكير فيها

صااور ذهنيااة ماتلفااة فااي كثياار أو قلياال عاان يمااده بالقاادرة علااى تاياال 

                                                 

  .م 100 ، بغداد،  ط، 1 : وتطوره، ص طبيعته جعفر، نوري، التفكير: انظر ( )

 ، المعهااد ، ط 1 :الشااهود، ص إلااى المشاااهدة نماا باادري، مالااك، التفكاار: انظاار ( )

 .م 11 اإلسالمي،  للفكر العالمي
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كبيارة بالنسابة وهذه القدرة على التايل ذات أهمية ، الابرة التي مر بها

إن هااذه القاادرة هااي التااي تمكاان األفااراد ماان فاارض الفااروض " .للتفكياار

ووضع االحتماالت فإنه ال يتأمل في الواقع المحساو  وإنماا يتجاه إلاى 

إن أي عمال ابتكااري إنمااا ، تماالتاهماا وراءه ليادره أبعااد الموقاق واح

هو نتيجة لجهد متواصال إلدراه ماا وراء األشاياء الحالياة الحقيقياة ماع 

 ( )."بذل الجهد للتحقق من صدق هذه األفكار التي يتوصل إليها الباحث

وال شك أن النا  ياتلفون في قدرتهم على التايل والتصور إال أن 

أمااور ذات تااأثير كبياار فااي الاباارة والتاادريب علااى التصااور والتاياال 

وإن قاادرة اإلنسااان علااى التفكياار تتااأثر بدرجااة  انطااالق األفااراد الاياليااة

إن الرجاال : "وفااي هااذا يقااول ولاايم جاايمس، كبياارة بقدرتااه علااى التاياال

 ( )"العبقري هو الشاص الذي يستطيع القيام بقفزات فكرية واسعة

رى أنااه فناا التفكياار تحسااين ساالوب فاايألجاااء معااززا لهااذا ا والقاارآن

وللعقال بعاد ، يضرب المثل للشيء المعنوي بالشايء الماادي المحساو 

ذلك أن يرسم فاي تايالتاه لهاذه األشاياء الحساية الصاورة التاي يساتطيع 

ض  َمثَاُل : )يقول هللا تعالى، فكره أن يصل إليها َر  َماَوات  َواأل  ُ نُوُر السم هللام

ص   بَاِح ال م  ص  َكاة  ف يهَا م  ش  َكاِب نُور ه  َكم  َجاَجاةُ َكأَنمهَاا َكو  بَاُح ف ي ُزَجاَجاة  الزُّ

ب يماة  يََكااُد َزي تُهَاا  ق يمة  َواَل َغر  ان  َشاَجَرة  ُمبَاَرَكاة  َزي تُونَاة  اَل َشار  يٌّ يُوقَُد م  ُدرِّ

ُ ل نُااور ه  َماان  يََشاااُء  ااهُ نَاااِر نُااوِر َعلَااى نُااور  يَه ااد ي هللام َسس  اايُء َولَااو  لَاام  تَم  يُض 

ء  َعل يمِ وَ  ُ ب ُكلِّ َشي  ثَاَل ل لنما   َوهللام َم  ُ األ  ر ُب هللام  (0)(يَض 

                                                 

محماد العازاوي : وسميث، فيليب، التفكير التأملي، ترجمة نجور داهلف ، : انظر ( )

 دار 51  -50 محمااد سااليمان شااعالن ص: وإبااراهيم خلياال شااهاب، مراجعااة

 .م150 القاهرة، ، العربية النهضة

 50 ، ص المصدر السابق ( )

 .05آية رقم : سورة النور (0)
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وهذا مثل ضاربه هللا عاز وجال "جاء في التصوير الفني في القرآن 

، ليقاارب لااإلدراه صااورة غياار المحاادد ويرساام نموذجااا يتأملااه الحااس

وآفاقه المترامياة  ويقرب لإلدراه طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه

وهاااو ال يرياااد لاااإلدراه البشاااري أن ، وراء اإلدراه البشاااري الحساااير

ينحصاار فااي الزجاجااة الصااغيرة والتااي مااا ضااربت إال لتقريااب األصاال 

وزيتهااا لاايس زيتااا ماان هااذا ، ولااذا فقااد شاابهها بالكوكااب الاادري، الكبياار

 ( )"الزيت المشهور ولكنه زيت آخر عجيب

 أسلوب الرحالت: 

الناجعااة فااي تحسااين التفكياار  أساالوب الاارحالت هااو أحااد األساااليب

وما ذكر من أهمها وأبرزها وهناه أنواظ متعددة من الرحالت أ وتنميته

 :يأتي أربعة تتمثل فيما بموضوظ بحثي يتعلق

نُاوَن ل يَن ف اُروا : )الرحالت العلمية حيث قال تعاالى  - م  َوَماا َكااَن الُمؤ 

اان هُ  قَااة  م  اان  ُكاالِّ ف ر  اَل نَفَااَر م  ين  َكافمااة  فَلَااو  م  طَائ فَااةِ ل يَتَفَقمهُااوا ف ااي الاادِّ

َذُرونَ  َمهُم  إ َذا َرَجُعوا إ لَي ه م  لََعلمهُم  يَح  ُروا قَو   .( )(َول يُن ذ 

أن الاااروج لطلااب العلاام ال يلاازم الجميااع باال تااارج "ومعنااى اخيااة 

فرقااة إلااى المكااان الااذي يوجااد فيااه ماان يتعلمااون منااه ليأخااذوا الفقااه فااي 

 (0)".الدين

من الرحالت تعود علاى التفكيار باإثراء قاعدتاه  أخرى ناه أنوظوه

العلمية إلى جانب تدريباه المساتمر علاى حال المشاكالت التاي تعترضاه 

                                                 

 .الشروق، بيروت دار  0 :القرآن، ص في الفني قطب، سيد، التصوير ( )

    آية رقم : سورة التوبة ( )

 فنااي بااين الجااامع القاادير هااـ، فااتح 57  : محمااد، ت باان علااي الشااوكاني، محمااد (0)

العربااي،  اثالتاار إحياااء ، دار15 ص  0التفسااير، ج علاام ماان الروايااة والدرايااة

 .بيروت
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 :في رحلته ومن تلك الرحالت

رحااالت للنظاار فااي أحااوال النااا  وحاال مشااكالتهم وتااوجيههم   -

نما لَا) :قال تعالى، كما في قصة ذي القرنينودعوتهم  هُ ف اي إ نما َمكم

ء  َساابَب ا اان  ُكاالِّ َشااي  ض  َوآَتَي نَاااهُ م  ، ومكناااه فااي األرض" ( )(األَر 

 ( )"ومعنى التمكين إعطاء المقدرة على التصرف في األرض

وهذا النوظ من الرحالت خااص بمان يقادر علاى االرتحاال وتتيسار 

 .أسبابه ويكون له القدرة على التغيير في تلك المجتمعات

: قااال تعااالى، يااة للنظاار فااي آثااار األماام السااابقةالاارحالت التاريا  -

ين) ار م  ض  فَان ظُُروا َكيَق َكاَن َعاق بَاةُ الُمج  يُروا ف ي األَر   (0)(قُل  س 

والحجااز ؤالء الكفار سايروا فاي باالد الشاام أي قل له"والمعنى 

وبصااائركم كيااق كاناات عاقبااة  أي بقلااوبكم( فااانظروا)والاايمن 

ولاايس المقصااود هااذه األماااكن  .(1)"المجارمين المكااذبين لرساالهم

فقط وإنما وهللا أعلم كال مكاان فياه عبارة وعظاة للمسالم ليهتادي 

وهذا النوظ من الرحالت يفيد في . ويثبت على الصراط المستقيم

 .االعتبار واالتعا  بحال السابقين

، والمقصااود منهااا التفكاار بكاال شاايء موجااود: الت التأمليااةالاارح  -

لق هللا وتتأمال فاي كال ماا فاي الكاون ولك أن تتفكر في كل ما خ

فكلماا تقادم الزمااان يازداد مجااال التأمال والتفكار فااي كال العااوالم 
                                                 

 81آية رقم : سورة الكهق ( )

،  ، ط 5  ، ص 5 والتناوير، ج  التحريار الطااهر، تفساير عاشاور، محماد ابن ( )

 .م 777 التاريخ، بيروت،  مؤسسة

 51آية رقم : سورة النمل (0)

هـ،  50ت : محمد بن أحمد األنصاري الازرجى األندلسي القرطبي، أبو عبد هللا (1)

، دار الكتاااب 0 ، ص 0عباادالرزاق المهاادي، ج : حكااام القاارآن، تحقيااقالجااامع أل

 .العربي، بيروت
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الموجااودة ماان حيااوان ونبااات ونجااوم وأفاااله ومصااائر األماام 

أَفَلَااام  : )السااابقة كلهااا تنمااي العقاال والتفكياار حيااث يقااول تعااالى

ض  فَتَُكاااوَن  ااايُروا ف اااي األَر  ق لُااالَهُااام  يَس   أَو  آََذانِ هَاااا وَن ب  قُلُاااوِب يَع 

َمُعوَن  َمى القُلُوُب المت ي ف ي ها فَإ نم ب هَا يَس  َمى األَب َصاُر َولَك ن  تَع  اَل تَع 

ُدور   وهاذه اخياة هاي دعاوة لناا جميعاا  أن نتفكار ونعتبار  ( )(الصُّ

وناااتعظ ألن هللا أعطاناااا أدوات مااان النظااار والعقااال فشاااكر هللا 

ال نتصاااق أبشاااكل ساااليم و يقتضاااي أن نساااتعمل هاااذه األدوات

 .بصفات الكفار والعياذ باهلل

وماان خااالل مااا ساابق يمكاان اسااتخال  عالقااة أساالوب الاارحالت 

 :بالتفكير فيما يأتي

  خاذ العبارة والعظاة مان أحاوال أسلوب الرحالت يعتبار مجااال  أل

السابقين لدى الوقوف على أماكنهم وفيه تدريب على الربط باين 

 .األسباب ونتائجها

   الرحالت يعمل علاى توسايع قاعادة التفكيار بتزوياده مان أسلوب

لااوم المتنوعااة والثقافااات الماتلفااة وتنميااة أنااواظ التفكياار ماان الع

خااالل التعاارض لمشااكالت متنوعااة واالخااتالط بأنااا  تاتلااق 

 .أساليب تفكيرهم وثقافاتهم

 مصادر التفكير :رابعاا 

فااة تااي لمصااادر التفكياار المنهجيااة فااي ضااوء الثقاماان خااالل قراءا

ولكااان أهمهاااا  لتفكيااارل اإلساااالمية تباااين لاااي أن هنااااه مصاااادر متعاااددة

 : بصورة ماتصرة وأبرزها
 

                                                 

 15سورة الحج، آية رقم  ( )
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 وهو المصدر األول للمعرفة البشرية :الحس: 

لَُموَن َشاي ئ ا َوَجَعاَل )قال تعالى  هَات ُكم  اَل تَع  ن  بُطُون  أُمم َرَجُكم  م  ُ أَخ  َوهللام

 َ َب َصاااَر َواأل  َع َواأل  اام  ااُكُرونَ لَُكااُم السم فااالحس هااو بدايااة  ( )(ف ئ ااَدةَ لََعلمُكاام  تَش 

ومنااه يتاادرج اإلنسااان إلااى المعرفااة العقليااة التااي توصااله إلااى ، المعرفااة

فيصبح ذلك منطلاق التفكيار والفهام ، وجود الاالق سبحانه ثم اإليمان به

 .والقيام بماتلق األنشطة على هذا األسا  والمبدأ

 لتوجيهمصدر المعرفة واوهو  :الوحي: 

ألن . فاإلسالم لم يقق عناد الحاوا  فقاط كطرياق للمعرفاة والاوعي

العقل البشري مهما بلغ يبقى ناقصا وقدرته محدودة وخاصة فاي مجاال 

ويتميز الوحي كمصادر مان مصاادر المعرفاة عان غياره بأناه . الغيبيات

بشااكل مناازه عاان  ياادره الحقيقااة المطلقااة وياادره األشااياء علااى حقيقتهااا

عااارف متنوعااة إذ يقاادم منفااردا عاان كاال وسااائل الااوحي م ويقاادم الاطااأ

ومصادر التفكير معرفة تتعلق بالغيب ومعرفة تتعلاق باالقوانين  المعرفة

 .الطبيعية في الكون ومعرفة تتعلق بالسنن الحاكمة للوجود اإلنساني

 (الستقراء والقياا والتجربة)عقل ال: 

المعرفاة  صادروالاوحي م، عاالم الشاهادةالمعرفة في فالعقل مصدر 

وهما يتكامالن فيماا بينهماا دون تنااقض ، م الكليات وعالم الغيبفي عال

وو يفتاااه ، والاااوحي كاااذلك، فالعقااال لاااه و يفتاااه ودوره. أو اضاااطراب

 .إرشاد وتوجيه العقل حتى اليضيع فيما ليس من اختصاصه ومجاله

 (:آيات األنفس واآلفاق) :الكون 

ض  َوَماا َخلَاَق  أََولَم  يَن ظُُروا ف ي) :قال تعالى َر  اَماَوات  َواأل  َملَُكوت  السم

                                                 

  08سورة النحل، آية رقم  ( )
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ء   اان  َشااي  ُ م  فااالمنهج اإلسااالمي يوجااه الفكاار للنظاار والتأماال فيمااا  ( )(هللام

حوله مما خلق هللا للدراسة والفهم والتعلم والتعليم كل ذلك وفق سنن هللا 

 .الكونية بما الياالق شرعه وهديه

 أنواع التفكير: خامساا 

تحدث عان أهمهاا وأبرزهاا وماا لاه عالقاة ساأ متعاددةاظ للتفكير أناو

التااي ووطياادة بالبناااء الثقااافي والاادور البااارز فااي تااأثير أنااواظ التفكياار 

وذلاك بلمحاة  وردها على بناء الفرد والمجتماع والحضاارة اإلساالميةسأ

 :موجزة عنها ومن أهم هذه األنواظ
 

 

 التفكير العلمي 

بها هللا تعالى لإلنسان ليتعرف يجسد التفكير العلمي نعمه عظيمة وه

وليعمااار األرض ويقااايم البنااااء الحضااااري علاااى هااادى ، علياااه ويعباااده

فلاام يصاال إلااى ماوصاال إليااه ماان تطااور وتقاادم اال ، الرساااالت النبويااة

تكماان أهميااة . .بفضاال هللا تعااالى ثاام بفضاال النشاااط الفكااري وماان هنااا

، يزاتااهوتتجلااى فاي خصائصااه ومم، التفكيار العلمااي فاي نتائجااه وثمااره

 ؟وكيق. .؟ولماذا. .؟ويمتاز بأنه تفكير ماذا

العملياة العقلياة التاي يقاوم بهاا الفارد عناد حال )والتفكير العلمي هاو 

 ( )(مشكلة أو تفسير  اهرة في الحياة اليومية

العملياة العقلياة  :تعريفاه ومفهوماه بأناه واساتنتاج ستطيع تلاايصوأ

لقرارات بطريقة علمية من التي يتم من خاللها حل المشكالت أو اتااذ ا

                                                 

 85 رقم  يةآ :سورة األعراف ( )

فتح هللا، مندورعبد السالم، تنميه مهارات التفكير اإلطار النظري والجاناب : انظر ( )

 .م 778  -هـ 1 1 ،  ر النشر الدولي، ط، دا07التطبيقي، ص
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حظاة والقياا  والاذي يعتماد علاى التجرياب والمال خالل التفكير المنظم

 .مصادر المعلوماتواالستنتاج واستادام 

 خصائص ومميزات التفكير العلمي

 :صه فيما يليياعلمي يمكن تلوما يتميز به التفكير ال

 :التراكميةـ 1

ة العلمياة حياث يبناى وهذه السمة توضح التطور المتواصال للحقيقا  

وتكشق لنا هذه الااصية عن خاصية أساسية للحقيقة .الجديد على القديم

،  فالحقيقاااة العلمياااة ال تكاااق عااان التطاااور، وهاااي أنهاااا نسااابية،  العلمياااة

والنظرياااة الجديااادة قاااد ال تلغاااي القديماااة بالضااارورة أو تنسااااها وإنماااا 

التراكمياة أن  ومجمل القول فاي " .توسعها وتكشق عن الكثير مما فاتها

أي إضاافة ، التاراكم   ولكان تغيرهاا يتااذ شاكل، المعرفة العلمياة متغيارة

 ( )."الجديد إلى القديم

 :الموضوعية - 

حيث إنها ذات أثار فعاال ، تمثل إحدى أهم سمات التفكير الصحيحو

مجموعة األساليب : الموضوعية هي: "يعرفها بكار، األعمالفي جميع 

والتعامال معهاا علاى ، من الوقوف علاى الحقيقاةوالاطوات التي تمكننا 

وماان خااالل  ( )"مااا هااي عليااه بعياادا عاان الذاتيااة والمااؤثرات الاارجيااة

أن نمياااز المقااادمات مااان النتاااائج  يمكااانمعرفاااة الموضاااوعية وتطبيقهاااا 

 .نكون قد فهمنا الواقع الذي نريد معرفته من خالل الموضوعية وعندها
 

 

 

                                                 

  1 زكريا، فؤاد، التفكير العلمي، ص : انظر ( )

 15، ص فصول في التفكير الموضوعي، بكار، عبد الكريم: انظر ( )
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 :التنظيم - 

تباادأ بالمالحظااة ، وفااق خطااوات منظمااة علماايالتفكياار الحيااث يااتم 

وتنتهاااي بالوصاااول إلاااى الحااال مااان خاااالل وضاااع الفاااروض تحقيقهاااا 

 .وتجريبها

التفكيار العلماي  ودون توقاق وإن باساتمراريفّكر  إن العقل البشري

تساير حارة   أي أنناا ال نتاره أفكارناا، الصحيح مان أهام صافاته التنظايم

جهادا متميازا  مان    ونباذل، ننظمهاو، وإنما نرتبها بطريقة محددة، طليقة

 .بها   أجل تحقيق أفضل تاطيط ممكن للطريقة التي نفـكـر

ولكي نصل إلاى هاذا التنظايم ينبغاي أن نتغلاب عـلاـى كـثـياـر ماـن "

ويجااب أن نتعااود إخضاااظ تفكيرنااا إلرادتنااا ، اليوميااة الشااائعة   عـاداتـنااـا

وكلهاا أماور شااقة ، عقولنا في الموضاوظ الاذي نبحثاه  وتركيز، الواعية

 ( )."وتصقلها الممارسة المستمرة، تحتاج إلى مران خاص

الحقاائق المكتشافة ال  إنحياث ، ومن مظاهر التنظايم أيضاا  التارابط

تّكون نسقا  مرتبطا  يؤدي فهم األولى منه إلى  وإنما، توضع بشكل مفكك

ة فهام الثانياة والتاي بادورها تقاود لفهام األخارى وهكاذا كسلسالة مترابطاا

 .الينفك بعضها عن بعض 
 

 التفكير اإلبداعي: 

النظاار للمااألوف : "بأنااه يعرفااه جااروانفااي التفكياار  االتجاااهوهااذا 

 ثاام تطاوير هاذا النظار ليتحاول إلااى، غيار مألوفاةأو مان زاوياة  بطريقاة

 .( )"ثم إلى إبداظ قابل للتطبيق واالستعمال ثم إلى تصميم، فكرة

                                                 

 .50المرجع السابق، ص  ( )

  8تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات، ص : نجروان، فتحي عبد الرحم: انظر ( )
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النظاار إلااى المااألوف بطريقااة  وإذا كااان التفكياار اإلبااداعي يقصااد بااه

غياار مألوفااة وكااذلك القاادرة علااى تكااوين تركيبااات جدياادة أو أفكااار فااذة 

وتاااأمين لمصاااالحها ضااامن ، يكاااون لهاااا ماااردود حسااان علاااى اإلنساااانية

الضاوابط الشارعية ويزيااد مان قااوة المسالمين ويسااعد فااي نشار الاادعوة 

كاان فإنااه يم، اإلسااالمية ويسااهم فااي تسااهيل الحياااة علااى النااا  جميعااا  

جدياد لام يسابق  -اإلتيان بشايء -االستدالل بالمواقق التالية التي توضح

صاايال  لهااذا النااوظ ماان التفكياار ماان خااالل وذلااك تأ إليااه أحااد ماان قباال

 :النصوص واألمثلة الشرعية

 :قصة ذي القرنين: المثال األول

اان  ُدون ه  )قاال هللا تعااالى  ي ن  َوَجااَد م  اادم ااا اَل َحتمااى إ َذا بَلَااَغ بَااي َن السم م  َمااا قَو 

ال   نَي ن  إ نم يَااأ ُجوَج َوَمااأ ُجوَج ( 10)يََكاااُدوَن يَف قَهُااوَن قَااو  قَااالُوا يَااا َذا ال قَاار 

َعاَل بَي نَنَاا َوبَي انَهُم   اا َعلَاى أَن  تَج  ج  َعاُل لَاَك َخر  ض  فَهَل  نَج  َر  ُدوَن ف ي األ  ُمف س 

ا  نِّي ف يه  َربِّي خَ ( 11)َسّد  َعل  بَي نَُكم  َوبَي نَهُم  قَاَل َما َمكم ة  أَج  ينُون ي ب قُوم ي ِر فَأَع 

ا  م  اَدفَي ن  قَااَل ان فُُااوا ( 15)َرد  يد  َحتمى إ َذا َساَوى بَي َن الصم آَتُون ي ُزبََر ال َحد 

ا  ا قَاَل آَتُون ي أُف ر غ  َعلَي اه  ق ط ار  اطَاُعوا أَن  ( 15)َحتمى إ َذا َجَعلَهُ نَار  فََماا اس 

تَطَاُعوا لَهُ نَق ب ا  ان  َربِّاي فَاإ َذا َجااَء ( 10)يَظ هَُروهُ َوَما اس  َمةِ م  قَاَل هََذا َرح 

ُد َربِّي َحقّ ا اَء َوَكاَن َوع  ُد َربِّي َجَعلَهُ َدكم  .( )(َوع 

فقاد أخبار هللا عاز وجال أن ذي القارنين " قال ابن ساعدي رحماه هللا

، فقهااون قااوال  لعجمااة ألساانتهموجااد ماان دون الساادين قومااا  ال يكااادون ي

فحال ، فاشتكوا إليه ضارر ياأجوج وماأجوج، واستعجام أذهانهم وقلوبهم

تفكيريا  جديدا  لم يسلكه أحاد  حيث سلك مسلكا  ، مشكلتهم بطريقة إبداعية

أوقادوا الناار : فقاال لهام، باين الجبلاين اللاذين بينهماا سادا   بناإذ ، من قبله

                                                 

 .18-10رقم ، آية الكهقسورة  ( )
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فلماا ذاب ، فتاذيب النحاا ، المناافيخ لتشاتد واستعملوا لهاا، إيقادا  عظيما  

أفاارغ عليااه  آتااونيالنحااا  الااذي يريااد أن يلحمااه بااين زباار الحديااد قااال 

ومناع مان ، استحكم السد اساتحكاما  ، ولما أفرغ عليه القطر .نحاسا  مذابا  

فماا اساتطاعوا الصاعود ، وراءه من النا  مان ضارر ياأجوج وماأجوج

 .( )"وقوته إلحكامهوال نقبه ، الرتفاعهعليه 

الجانااب أن التفكياار اإلبااداعي فااي  وفااي ضااوء هااذا المثااال يتضااح

، التفكيار األخارىعان أناواظ نتاجه وثمرتاه يتميز في  اإلسالمي الثقافي

 والرؤياة الشارعية اإلساالمية الثقافةحيث إن التفكير اإلبداعي في إطار 

ى ويتضح ذلك من قول ذي القرنين عنادما رأ، ينتهي إلى تعظيم الاالق

اُد َربِّاي َجَعلَاهُ )ً   السد منيعا  حصينا ن  َربِّي فَإ َذا َجاَء َوع  َمةِ م  قَاَل هََذا َرح 

ُد َربِّي َحقّ ا اَء َوَكاَن َوع   .( )(َدكم

 :قصة سليمان عليه السالم مع المرأتين: الثاني المثال

ُ َعن اهُ أَنم َرُساوَل هللام  َصالم  َي هللام ُ َعلَي اه  َوَسالمَم َعن  أَب ي هَُري َرةَ َرض  ى هللام

َرأَتَاان  َمَعهَُماا اب نَاهَُما َكانَات) :قَاالَ  ئ ُب فَاَذهََب ب ااب ن  ، اام  اَداهُمَ  َجااَء الاذِّ ، إ ح 

بَت هَا إ نمَمااا َذهَااَب ب اب ن ااك   ااَرى إ نمَمااا َذهَااَب ب اب ن ااك  ، فَقَالَاات  ل َصاااح  ُخ  ، َوقَالَاات األ 

ُسالَي َماَن  فََاَرَجتَا َعلَى، لَي ه  السماَلم فَقََضى ب ه  ل ل ُكب َرىَداُوَد عَ  فَتََحاَكَمتَا إ لَى

بََرتَاااهُ  اااَلم فَأَخ  ين  أَُشااقُّهُ بَي اانَهُمَ  :فَقَااالَ ، ب اان  َداُوَد َعلَي ه َمااا السم ااكِّ ، ائ تُااون ي ب السِّ

َرى اغ  ُ هُاَو اب نُاهَ  اَل : فَقَالَات الصُّ َحُماَك هللام َرىفَقََضاى ، تَف َعال  يَر  اغ  . (ب اه  ل لصُّ

ين  قَطُّ : قَاَل أَبُو هَُري َرةَ ) كِّ ُت ب السِّ ع  َمئ ذ  َوَما كُ  َوهللام  إ ن  َسم  نما نَقُاوُل إ الم إ الم يَو 

                                                 

تحقيااق  –، تيسااير الكااريم الاارحمن فااي تفسااير كااالم المنااان السااعدي، عبااد الاارحمن ( )

محمااد / عباادالعزيز العقياال، والشاايخ / عباادالرحمن اللويحااق، تقااديم فضاايلة الشاايخ 

 .هـ  1 ،  ، مؤسسة الرسالة، ط185العثيمين، ص

 .18، آية رقم الكهقسورة  ( )
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يَة  متفق عليه ( )(ال ُمد 

جاءت امرأتان إلى نبي هللا سليمان عليه السالم تدعي كل واحدة  فقد

عليااه السااالم فكااره بطريقااة فو ااق سااليمان ، منهمااا أن الطفاال ولاادها

تقوم على معلوماته السابقة وهي أن األم الحقيقية ال تسمح بقتل ، إبداعية

وإن ، وتفضل ذلك على قتله، ابنها ولو أدى ذلك إلى تنازلها عنه لغيرها

أي ، وبذلك عرض عليهما أن يقسم الطفل بينهما. غير األم ال تهتم بذلك

 .وقبلته غير األم، فض هذا العرضفسارعت األم إلى ر، أن يقتل الطفل

فعاارف سااليمان عليااه السااالم األم الحقيقيااة وكاناات فكرتااه اإلبداعيااة 

بأن يتوصل إلى حل المشكلة حال  ساريعا   وغير التقليدية هي التي مكنته

 .منصفا  

 :( )"حادثة الحجر األسود": الثالث المثال

جار اشتد النزاظ بين زعماء قري  فيمن بكاون لاه شارف وضاع الح

األسود في مكانه في بناء الكعبة بعاد إعاادة بنائهاا مان جدياد قبال البعثاة 

فاتفقوا على تحكيم أول من يادخل علايهم فكاان محماد صالى هللا ، النبوية

صالى هللا ) هذا األمين رضينا باه حكماا فو اق فكاره: عليه وسلم فقالوا

وضع  ثم، فجاء برداء، بطريقة إبداعية في حل هذه المشكلة (عليه وسلم

القبائل أن يمسك كل واحد مانهم  ثم طلب من زعماء، فيه الحجر األسود

وهكااذا ، مكانااهفحينئااذ أخااذه ووضااعه فااي ، فعااوهربطاارف الاارداء حتااى 

صالى هللا  لمشاكلة ومروناة فكارهمعرفتاه لحال او، ثاقبال استطاظ بفكره

 .أن ينهي ذلك الاالف عليه وسلم

                                                 

 (7 0 : )، وصحيح مسلم، رقم(5051:)صحيح البااري، رقم: انظر ( )

دار باان كثياار ،  5ص  .الرحيااق الماتااوم، صاافي الاارحمن، المباااركفوري: انظاار ( )

 بتصرف واختصار  .م 11 ./ه  1  5ط للطباعة والنشر والتوزيع 
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 (1)" اإلبداعيخصائص ومميزات التفكير "

 :صه فيما يلييايمكن تل التفكير اإلبداعي به ا يتميزوم

 اء والمفااهيم والتجاارب الحرص على الجدياد مان األفكاار واخر

 والوسائل

 البحث عن البدائل لكل أمر واالستعداد لممارسة الجديد منها. 

 لبذل بعض الوقت والجهد للبحث عن األفكار والبدائل  االستعداد

 .كار الجديدة أو الغريبةوير األفومحاولة تط، الجديدة

 يداالستعداد لتحمل المااطر واستكشاف الجد 

 االنهزامية النفسية الثقة بالنفس والتالص من. 

 االستقاللية في الرأي والموقق. 

 في التعامل مع القضايا تنمية روح المبادرة. 

القادرات "وبناء على ذلك فإن التفكير اإلبداعي يتم من خالل بعض 

 :وهي ( )"ية في هذا النوظ من التفكيروالتي تعتبر أساس

أكبار عادد مان وحادات التفكيار فاي  إنتاج وتعرف بأنهاالطالقة   - 

 زماان معااين مااع التأكيااد علااى السااهولة والساارعة فااي تولياادها

 .وتتكون من الطالقة الفكرية واللغوية والشكلية

وهي القدرة علاى تولياد األفكاار المتنوعاة وتعبار عان  :المرونة  - 

علااى تقباال التغيياار فااي األشااياء والتحاارر ماان التقيااد قاادرة الفاارد 

وتتكاااون مااان المروناااة التلقائياااة والمروناااة  باألنمااااط القديماااة

 .الشكلية

استجابات جديدة أو فريادة مان  إنتاجوهي القدرة على  :األصالة  -0

                                                 

 بتصرف. 81فتح هللا، مندور عبد السالم، تنمية مهارات التفكير، ص : انظر ( )

 80المصدر السابق، ص : انظر ( )
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الكاام باال إلااى نوعيااة األفكااار ويطلااق  إلااىتشااير  نوعهااا فهااي ال

 يها أحيانا المرونة الكيفيةعل

 ر الناقدالتفكي: 

 تلايصاهعلى الرغم من تعدد التعريفات للتفكير الناقد إال أناه يمكان 

 :فيما يلي

ويمكن أن . ( )"فحص وتقييم الحلول المعروضة: "التفكير الناقد هو

الااذي يعتمااد علااى التحلياال : "يقااال أيضااا  بااأن التفكياار الناقااد هااو التفكياار

لوماات بهادف التميياز والفرز واالختيار واالختبار لما لدى الفرد من مع

 .( )"بين األفكار السليمة واألفكار الااطئة

فإن التفكير الناقد يهادف إلاى التوصال إلاى الحقيقاة بعاد ، وبناء عليه

عن طريق دراسة األدلاة المنطقياة والشاواهد المتاوفرة ، نفي الشك عنها

 .وتمحيصها

عاارف التفكياار الناقااد ماان زاويااة البحااث المااراد ماان وأسااتطيع أن أ

 بينجان

حيث هو تفكير تأملي  :الذاتيةو الشاصيةيركز على  :الجانب األول

معقول يركز على اتااذ القرار فيماا يفكار فياه الفارد أو يؤدياه مان أجال 

 .السيطرة عليهو بناء وتطوير تفكيره

عي ماان وراء التفكياار ركااز علااى الجانااب االجتماااي :الجانااب الثاااني

رد عندما يطلب إليه الحكام علاى هو عملية ذهنية يؤديها الفحيث ، الناقد

الحكاام علااى صااحة  وإبااداء.قضااية أو مناقشااة موضااوظ أو إجااراء تقااويم

اختبارهاا بهادف و فرزهااو رأي وفعاليته عن طرياق تحليال المعلوماات

                                                 

 . 10فتح هللا، مندور عبد السالم، تنمية مهارات التفكير، ص : انظر ( )

 .10المصدر السابق، ص  ( )
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 .التمييز بين األفكار الصحيحة والااطئة

إال أن ، ويعتقااد كثياار ماان الباااحثين أن التفكياار الناقااد وليااد الساااعة

لثقافاة اإلساالمية يجااد أن القارآن الكاريم والسانة النبوياة قااد الباحاث فاي ا

عنيااا بااالتفكير الناقااد فااي أمااور اإلنسااان كلهااا سااواء كاناات الدينيااة أو 

 .الدنيوية

 حيث قال عز وجل، فقد وجه القرآن الكريم النا  إلى التفكير الناقد

ِق ب نَبَأ  ) يَن آََمنُوا إ ن  َجاَءُكم  فَاس  اا ب َجهَالَاة   يَا أَيُّهَا المذ  م  يبُوا قَو  فَتَبَيمنُوا أَن  تُص 

ينَ  م  ب ُحوا َعلَى َما فََعل تُم  نَاد   ( )(فَتُص 

ن هاذه اخياة مان اخداب إ"الشيخ عبد الرحمن السعدي بقوله  ويفسر

وهاي أنهام إذا أخبارهم ، التي على أولى األلبااب التاأدب بهاا واساتعمالها

وال يأخااذوه مجااردا  دون ، ي خباارهثبتااوا فااتأن ي -خباار :أي -فاسااق بنبااأ

 ( )".تمحيص

 ( )"خصائص ومميزات التفكير الناقد"

 :فيما يلي يمكن تلايصهلناقد التفكير ا به وما يتميز

  الدقاة: مثال، المسترشاد بالمعاايير الفكرياة العقالنيّاةهو التفكيار ،

وال يساتطيع التفكيار . واالتّسااظ، والعماق، والوضاوح، والضبط

 .ومقاييس توجيهية ز دون وجود معاييرقّق التميّ أن يح

 هو التفكير الذي يدعم تطّور السمات العقليّة لدى المثقق. 

  هاااو التفكيااار الاااذي يمّكااان المثقاااق مااان تحدياااد عناصااار التفكيااار

عند التفكير بأّي مشكلة وذلك من خاالل طارح أسائلة ، الموجودة
                                                 

  5آية رقم : الحجراتسورة  ( )

، تيسير الكريم المناان فاي تفساير كاالم الارحمن، ص نانظر، السعدي، عبد الرحم ( )

877. 

 ، بتصرف 70 فكير، ص فتح هللا، مندور عبد السالم، تنمية مهارات الت: انظر (0)
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 .تتعلّق بموضوظ التفكير

 قياااة واالجتماعياااة هاااو التفكيااار المساااتجيب للضااارورات األخال

ولااتلّمس نقاااط الضااعق والقصااور فااي موقااق الشاااص نفسااه 

إلى  -عند التفكير العميق بها  -والتي يؤدي كّل منها ، .وتحديدها

الفارد علاى وعاي تااّم عنادها يصابح ، مستوى معيّن من التبّصار

غير  -بعناية  ومهما كان مبنيّ ا  ، مهما كان غنيّ ا وثاقب ا بأّن تفكيره

 .تحصيل كّل شيء يستحّق المعرفة والرؤية قادر على
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يعتبر موضوظ التأصيل اإلسالمي للعلوم بشكل عام وللبناء الثقاافي 

العظيماااة الملقااااة علاااى كواهااال البااااحثين  مااان المهاااام، بشاااكل خااااص

خااالل الساانوات األخياارة وقااد  هاارت ، فااي مجالااه كاال المتاصصااين

 لتأصااايل الدراساااات الثقافياااة واالجتماعياااة دعاااوات مااان المتاصصاااين

ماان خااالل النصااوص  بالجااذور اإلسااالمية وربطهااا، تأصاايال  إسااالميا

صاالى هللا عليااه  الرسااول وأحاديااث القااران الكااريم الشاارعية فااي آيااات

فاي موضاوعات  المسالمين األوائال إلى ما كتباه علمااء باإلضافة ،وسلم

لقي وفي هذا المبحث سأفي التاصصات المعاصرة  منها ين االستفادةتب

الضااوء علااى تأصاايل البناااء الثقااافي ماان خااالل تعريااق مفهااوم تأصاايل 

وعالقاة أثار التفكيار فاي عملياة التأصايل وأهدافاه  البناء الثقافي وثمرتاه

 .للبناء الثقافي

 :تعريف مفهوم التأصيل في اللغة

األصل للشايء أسافل  " :منها، دة معان  بعوردت كلمة األصل في اللغة 

، وهااو مااا يبنااى عليااه غيااره حساايا   أو معنويااا  ، وجمعااه أصااول، كاال شاايء

، ( )"وأصااال الشااايء أساساااه الاااذي يقاااوم علياااه ومنشاااؤه الاااذي ينبااات مناااه

وأصال ، وتأصيل الشيء إثبات أصله يقال رجل أصيل ثابت الرأي والعقل"

 .( )"الشجرة جذورها

 :ل في الصطالحالتأصيتعريف مفهوم 

عرفتااه الناادوة األولااى للتأصاايل المنعقاادة فااي رحاااب جامعااة اإلمااام 

 :هااـ بأنااه 170 محمااد باان سااعود اإلسااالمية فااي جمااادى اخخاارة عااام 

الارئيس الاذي  باعتبارهاا المنباع العودة إلى األصول اإلسالمية األولاى"

                                                 

 .8 الرازي، ماتار الصحاح، ص: نظرا ( )
  58، ص ابن منظور، لسان العرب، ج: نظرا ( )
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ياة بحيث ينفاى ـ مان خاالل عمل ومنطلقاتهاتستمد منه هذه العلوم أسسها 

وأفكار غربية ال ، ـ ما علق بتلك العلوم من شوائب نظرية التأصيل هذه

 ( )"ومسارا  ، تتفق وما جاء به اإلسالم منهجا  وغاية  

مجموعاة " :تعرفه اللجناة الدائماة للتأصايل فاي جامعاة اإلماام بأناهو

األحكااام  ماان القواعااد والطاارق التااي يتوصاال بهااا الباحااث إلااى اسااتنباط

جاال القضاايا النظرياة والميدانياة مان خاالل المصاادر والتعميمات في م

 ( )."مما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية.. الشرعية وغيرها

وفاااي الدراساااات الثقافياااة عاماااة وفاااي تاصاااص الثقافاااة اإلساااالمية 

ااة، خاصااة للبناااء  إلااى هااذين المنحيااين فااي تعريااق التأصاايل بحاجااة ماسم

ق فاي ثقافتاه ودراساته وأبحاثاه ينبغاي أن ينطلا فاالمثقق المسالم، الثقافي

باحثا  عن الحقيقة العلمية من خالل ثوابته اإليمانية ومسلماته اليقينية في 

إطااره المرجعاي حتاى يكاون  ماليستمد منه الكتاب والسنة الوحي بشقيه

ااا )علااى هاادى وبصاايرة مصااداقا لقااول هللا تعااالى  يع  ن هَااا َجم  قَاااَل اه ب طَااا م 

ُضُكم  ل بَع ض  َعدُ  لُّ َواَل بَع  نِّي هُد ى فََمن  اتمبََع هَُداَي فاََل يَض  ت يَنمُكم  م 
ا يَأ  وٌّ فَإ مم

قَى  (0)(يَش 

وعلى المثقق المسالم الاذي يرياد أن يتكامال لدياه البنااء الثقاافي مان 

جوانبه الماتلفة أن يستوعب كل المتغيرات سواء على المستوى التقناي 

وأن  عليه أن يكون مبدعا   ومبتكرا  و، ونحو ذلك أو المعرفي أو الثقافي

 .وحياته منهجه شكال وبرامج وآليات جديدة تعينه فيلعمل أ يعمل عقله

                                                 

( ) 
 

، 0 عماااادة البحاااث العلماااي كتااااب التأصااايل اإلساااالمي للعلاااوم االجتماعياااة، ص 

 . مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض

، 15حو منهجية إسالمية للعلاوم االجتماعياة، صالشنقيطي، سيد محمد الساداتي، ن ( )

 .هـ 5 1 دار المسلم : الرياض

 0  : آية رقمسورة طه،  (0)



  أثر التفكري يف البناء الثقايف
 

17 

 :خالصة التعريف

صاها يايمكان تل وثمرات خرج بعدة فوائدولعل من خالل التأصيل أ

 :فيما يلي

  تنقية وتصفية البناء الثقافي للفرد والمجتمع من الشاوائب الدخيلاة

 .من األخطاء والارافات والبدظ عليه وتطهيره

  النظر لجميع مكونات البنااء الثقاافي ومبادئاه وغاياتاه مان خاالل

 تأصاايلها وإرجاعهااا إلااى مصااادرها األصاالية ماان كتاااب وساانة

 .وإخضاعها لمبدأ القبول أو الرفض أو التعديل

  بيان تميز البناء الثقاافي اإلساالمي بمصاادره الربانياة مان كتااب

اولاااه وطرحاااه لجمياااع القضاااايا التاااي تهااام تن مااان خاااالل، وسااانة

 .البشرية في تطورها المعرفي وبنائها الحضاري

 :به العالقةوعالقته بالمفاهيم ذات  البناء الثقافي

، المعارف التي يكتسبها اإلنسان من إن البناء الثقافي ليس مجموعة

وإنماا هاو ، ن الممارسةبعيدة ع، ويحتفظ بها بطريقة معزولة عن الحياة

وتوجياه  ،اإلنسااني التي تؤثر فاي اتجااه السالوه عة من المعارفمجمو

سواء على المستوى العلماي أو الثقاافي  نحو التقدم والرقي حياة اإلنسان

سأوضااح العالقااة بااين البناااء الثقااافي أو البناااء الحضاااري وفيمااا يلااي 

 :وبعض المفاهيم ذات العالقة به ومنها

  بالحضارة البناء الثقافيعالقة: 

ممكن أن توصق العالقاة باين الحضاارة والثقافاة بأنهاا عالقاة من ال

إّن حضارة أي مجتمع أو ثقافته إنما تتمثل " :بحيث يقالوتكامل ، تالزم

مان ناحياة  –ولناا  .في القيم والمعاني والنظم التاي تنطاوي عليهاا حياتاه

إّن السمة التي تمياز أي أماة إنماا هاي حضااراتها أو  :أن نقول –أخرى 
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 ( )."ثقافتها

 :وترقيااة الحياااة علااى  هرهااا، عمااارة األرض" :فالحضااارة هااي

، وفاق مانهج هللا وشاريعته، واجتماعياا  ، وأدبياا  ، وعلميا  ، وُخلقيا  ، إنسانيا  

وهاو المجتماع الاذي  –وبناءا  على هذا المفهوم فاإن المجتماع اإلساالمي 

هااااو وحااااده المجتمااااع  –يطبااااق شااااريعة هللا فااااي كاااال جوانااااب الحياااااة 

 ( )"المتحضر

 :ستنتج من عالقة الثقافة بالحضارة ما يليوأ

التاااي تقاااوم عليهاااا الحضاااارة إذا  والقاعااادة الثقافاااة هاااي الركيااازةن إ

 .بالثقافة الجانب المعنوي وبالحضارة الجانب المادي قصدنا

 بالعلم البناء الثقافي عالقة: 

وخصوصاا  فاي عصارنا ، قاةرتبط باالعلم باروابط وثيالبناء الثقافي ي

اخن مستعدا  لقبول ما تقدمه له الثقافة من  بح بدورهالعلم أصو، الحاضر

القاسام المشاتره مان أجال خدماة  الثقافاة يترزر ماعفهو  ،ومساعدة عون

الكباارى فااي العماال  وقضااية العلاام" لإلنسااانية البناااء الثقااافي بينهمااا وهااو

علااى صااالح األرض وعمارتهااا وبناااء المعرفااة والتعلاايم وقيااام التربيااة 

ى مااا يرضااي هللا ويُسااعد اإلنسااان والوصااول إلااى التغيياار والساالوه علاا

 (0)"المطلوب بما ينفع النا  ويمكث في األرض

والعلاام  البناااء الثقااافيبااين  متميااز كاماالولهااذا البااد أن يكااون هناااه ت

 .يَسعد اإلنسان به وال يشقى، لتوجيهه وجهة  خيّرة  بنّاءة، الجديد

                                                 

 .1 انظر الزنيدي، عبد الرحمن، المثقق العربي بين العصرانية واإلسالم، ص ( )

، مؤسساااة  ، ط0 الاطياااب، عمااار عاااودة، لمحاااات فاااي الثقافاااة اإلساااالمية، ص  ( )

 .الرسالة، بيروت

، الادار العلمياة للكتااب   بو سليمان، عبد الحميد أحمد، أزمة العقل المسالم، ص أ (0)

 .م111 -هـ1 1 ، 0ط اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 
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 أهداف تأصيل البناء الثقافي

 هنب الروحيمن الجوان اإلنسا بناء: 

لتقوية  وفكريا   اإلنسان روحيا واجتماعيابناء  اإلسالم يدعو إلىجاء 

 علاى أساا  لبناء حياتهم وذلك، ربهم جل وعالالصلة بين أفراده وبين 

انم )قاال تعاالى  سابحانه وتعاالى الاالصة لاه العبودية من َوَماا َخلَق اُت ال ج 

بُُدون   ن َس إ الم ل يَع  واإلسالم في ذلاك ال يطلاب مان اإلنساان قتال "، ( )(َواإل  

باادعوى ، ديالغرائااز ومقاومااة الاادوافع والهااروب ماان عااالم الواقااع المااا

يوجاه فيهاا الغرائاز  تصافية إنما يقوم بعملية، هالعي  في عبودية ورهبن

ونطاااق اسااتعداده وعاادم  ب فااي طريقهااا الاادوافع فااي حاادود خلقتااهويهااذ

 .( )"تكليفه فوق ما يطيق

تادفع إلاى الحركاة والعمال والكفااح  ك يتحول اإلنسان إلى طاقةوبذل

فالبناء الروحي للفرد المسلم ، بناء الحضارة اإلنسانية الايرةل في الحياة

وبنائها بناء قوياا مة التربية والتوجيه لتغيير حياة األقوة هائلة في  يشكل

ات متينا  يستطيع أن ينتصر علاى مشااكلها وتالفهاا فاي الاداخل وماؤامر

 .أعدائها في الاارج

 األخالقيةجوانب المن  اإلنسان بناء: 

التاي و فاي الفارد والمجتماع اإلسالم يسعى إلاى بنااء القايم األخالقياة

الوقاوظ فاي وتحاول بيناه وباين ، اعوجاجاهوتقاوم تضبط سلوه اإلنسان 

 .إلى كثرة االضطرابات في المجتمع الحيوانية التي تؤديغرائزه 

الماااواعظ والتوجيهاااات والتحاااريم  د حااادودعنااا ولااام يقاااق اإلساااالم"

                                                 

 55سورة الذاريات، آية رقم  ( )

، مؤسسااة  5، ماانهج التغياار االجتماااعي فااي اإلسااالم، صدمحساان، عبااد الحمياا ( )

 .هـ، 170 ، 0الرسالة، بيروت، ط
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لذلك ماططا تربويا وعمليا دقيقاا فاي سابيل الوصاول  المجرد بل وضع

ذلاااك الماطاااط الترباااوي  ويمكااان تلاااايص" ( )"إلاااى المجتماااع الفاضااال

 :( )"العملي في النقاط التالية

  بوجود الغريزة اإلنسانية وأثرها في استمرارية الحياة االعتراف

ا وتهاااذيبها وتوجيههاااا الوجهاااة الصاااحيحة والااادعوة إلاااى صاااقله

 .المتزنة

 كاادور  فااي بناااء القاايم اإلنسااانية واألخالقيااة أثاار الاادور التربااوي

 .واألجهزة اإلعالمية المنضبطة، والمسجد، والمدرسة، األسرة

 لقضااااء علاااى األساااباب التاااي تاااؤدي إلاااى  هاااور تلاااك محاولاااة ا

 سالوكيةالفواح  والمنكرات واألمراض النفسية واالنحرافاات ال

تطبياق شاعيرة  حاول االلتفاافمن خالل تثقيق المجتماع وكاذلك 

ألماار هللا تعااالى  امتثاااالاألماار بااالمعروف والنهااي عاان المنكاار 

ُعوَن إ لَااى )وطلباا  للفاوز والفاالح قاال تعااالى  اةِ يَاد  ان ُكم  أُمم َول اتَُكن  م 

َن َعاان  ال ُمن   ُروف  َويَن هَااو  ُمُروَن ب ااال َمع 
َكاار  َوأُولَئ ااَك هُااُم ال َاي اار  َويَااأ 

 .(0)(ال ُمف ل ُحونَ 

  والثقافية من الجوانب المعرفية اإلنسانبناء: 

باال هااو أماار ضااروري  والمعرفااة العلاامنحااو  اإلنسااانيةإن توجيااه 

اا)قال تعالى ، في كل حين مطلب ل م  ن اي ع  ألناه البااب " ،(1)(َوقُل  َربِّ ز د 

وماان  ،لااى الحضااارةإ ماان البااداوة، الااذي يلااج منااه المجتمااع اإلنساااني

                                                 

، دار أسامة، الرياض، ط 80مدكور، علي، المفاهيم االساسية لمناهج التربية، ص ( )

 هـ 7 1 ،  

 ، بتصرف واختصار88المرجع السابق، ص : أنظر ( )

 71 سورة آل عمران، آية رقم  (0)

 1  سورة طه، جزء من آية رقم  (1)
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اساااتثمار الوقااات للوصاااول إلاااى و، والنظاااام الفوضاااى إلاااى التاطااايط

ومحارباااة العقلياااة  والقضااااء علاااى األمياااة، الصاااحة وبنااااء، اإلنتاجياااة

قاانون العلياة وال تستفيد من ، الارافية التي ال تربط األسباب بالمسببات

لمياة مساتقبله الحضااري الاذي تساوده العقلياة العلرسام  في الوجود العام

"( ) 

االسااااتعدادات  وأعطاااااه هللا ساااابحانه وتعااااالى اإلنسااااان أكاااارمكمااااا 

، كااي يسااارها، الماديااة الكاملااة لالسااتفادة ماان قااوانين الحياااة والطاقااات

وياطااط حياتااه علااى أساسااها ليسااعد نفسااه ويسااعد ، أساارارهاويكتشااق 

ساار االسااتاالف الااذي لاان يتحقااق إال  وهااذا هااو، اخخاارين ماان حولااه

ض  ) ودليل ذلك قوله تعالىبالحركة والعمل  َر  ثُمم َجَعل نَاُكم  َخاَلئ َق ف ي األ 

َملُونَ  ه م  ل نَن ظَُر َكي َق تَع  د  ن  بَع   .( )(م 

النصو  القرآنية في ضوء أثر التفكير في تأصيل البناء الثقافي 

 :والنبوية

إن طااارق التفكيااار وخطواتاااه والتاااي مااان أبرزهاااا حااال المشاااكالت 

ووضاااع  العقلياااة واألدلاااة المنطقياااة والشاااواهد والمالحظاااة والباااراهين

فروض وتقويمها والتأكد من صحتها نجدها تتجلى بوضوح من خالل ال

 .ثارها اإليجابية في تأصيل البناء الثقافيآتدبرنا لآليات القرآنية وتظهر 

ماان اخياااات القرآنيااة والسااانة  والتطبيقاااات ذكر بعاااض األمثلااةوسااأ

تفكياار الصااحيح علااى تأصاايل البناااء النبويااة التااي توضااح ماادى تااأثير ال

 .الثقافي للفرد والمجتمع

                                                 

، 15تمااظ الغرباي، ص، بين علم االجتماظ اإلسالمي وعلم االجنصالح، سعد الدي ( )

 .، الطبعة الثانية1 1 مكتبة الصحابة، جدة، 

 1 سورة يونس، آية رقم  ( )
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 :أثر التفكير في بناء العقيدة والتوحيد :أولا 

في قصة إبراهيم عليه الساالم وفاي الطريقاة التاي  جليا   ذلكيتضح و

اتبعها في التفكير للوصول إلى معرفة هللا الكبير المتعال الذي خلق هاذا 

وكيااق أثاار ذلااك  كياار الصااحيحالكااون ماان خااالل طاارق وخطااوات التف

 :ومنهاالتفكير على بناء العقيدة وتقويتها لديه 

 الشعور بوجود مشكلة: 

، يبادأ التفكياار بشااعور اإلنساان بوجااود مشااكلة لهاا أهميااة بالنساابة لااه

ويشعر بدافع قوي يدفعه إلى حلها لكي يصل إلى هدفه الذي يساعى إلاى 

 .ولى في عملية التفكيرإن الشعور بوجود مشكلة هو الاطوة األ، تحقيقه

لقااد شااعر إبااراهيم عليااه السااالم باابطالن عبااادة األصاانام التااي كااان 

فكيق يعباد اإلنساان ، يعبدها قومه ألن اإلنسان هو الذي يصنع األصنام

وهذا الشعور أثار في نفسه مشكلة أخذت تلاح علياه  ؟شيئا   يصنعه بيديه

دافع قوي يدفعاه وشعر ب، من إله هذا الكون :وتسيطر على تفكيره وهي

وقااد ، إلااى التفكياار فيهااا بهاادف الوصااول إلااى معرفااة إلااه الكااون وخالقااه

، وروحااه الصااافية، الاادافع لديااه فطرتااه السااليمة اساااعد علااى نشااوء هااذ

َوإ ذ  قَاااَل ) :قااال تعااالى ،فااوق ذلااك وهدايااة هللا وتوفيقااه، وعقلااه الااراجح

ا اانَام  ااُذ أَص  َب يااه  آََزَر أَتَتما  َمااَك ف ااي َضاااَلل   إ ب ااَراه يُم أل  آَل هَااة  إ نِّااي أََراَه َوقَو 

 ( ).(ُمب ين  
 

 

 جمع بيانات حول موضوع المشكلة: 

حينما يشعر اإلنسان بوجود مشكلة فإنه يقوم عادة بفحص موضوظ 

                                                 

 01آية رقم : سورة األنعام ( )
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المشاااكلة مااان جمياااع نواحياااه لكاااي يفهماااه جيااادا  ويقاااوم بجماااع جمياااع 

ة درجاااة ويقاااوم بفحصاااها لمعرفااا، المعلوماااات والبياناااات المتعلقاااة باااه

إن جمااع المعلومااات "، موضااوظ المشااكلة أو عاادم مالءمتهااامالءمتهااا ل

والبيانااات المالئمااة لموضااوظ المشااكلة يساااعد علااى توضاايح المشااكلة 

انتقاال ثاام  .( )"وفهمهااا وتحدياادها بدقااة ممااا يمهااد لوضااع فااروض لحلهااا

إبراهيم عليه السالم إلى مرحلة المالحظاة وجماع المعلوماات والبياناات 

مالحظااة الظااواهر الكونيااة الماتلفااة فااي السااموات واألرض ماان خااالل 

فنظار فاي الكواكاب والشامس والقمار  لعله يهتدي منها إلى معرفاة اإللاه

َوَكَذل َك نُر ي إ ب َراه يَم َملَُكاوَت ) :قال تعالى، وغيرها من الظواهر الكونية

َن ال ُموق ن ينَ  ض  َول يَُكوَن م  َر  َماَوات  َواأل   ( )(السم

  الفروضوضع: 

فااي أثناااء جمااع المعلومااات والبيانااات المتعلقااة بموضااوظ المشااكلة 

، تطرأ على الذهن بعض الحلاول المحتملاة للمشاكلة أو بعاض الفاروض

 .والفرض هو حل مقترح للمشكلة

                                                 

 .8  صالعلمي،  التفكيرزكريا، فؤاد، أنظر  ( )

 05سورة األنعام، آية رقم  ( )
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 تقويم الفروض: 

حينما يضع اإلنسان فرضا   لحل مشكلة ما فإنه يقوم عادة بتمحيص 

لدياه مان معلوماات وبياناات للتأكاد  هذا الفرض ومناقشته على ضوء ما

ان أن الفارض وقد يجد اإلنسا، من مالءمته ومن صالحيته لحل المشكلة

، لديه من معلومات وحقائق فيقاوم باساتبعاده مع مايتفق  الذي وضعه ال

ثم يقوم بوضع فرض آخر ويقوم بتمحيصه ومناقشته كما فعل باالفرض 

ول ومالئم لما لديه من وتتكرر العملية حتى يصل إلى فرض مقب، األول

وفاي أثنااء مرحلاة المالحظاة . معلومات وحقائق عن موضاوظ المشاكلة

وجمع المعلومات عن الظاواهر الكونياة الماتلفاة وضاع إباراهيم بعاض 

ا ) :قال تعالى، الفروض َكب ا قَاَل هََذا َربِّي فَلَمم ا َجنم َعلَي ه  اللمي ُل َرأَى َكو  فَلَمم

َف ل يَن أَفََل قَاَل اَل أُ  بُّ اخ  اا ( 05)ح  ا قَااَل هَاَذا َربِّاي فَلَمم ا َرأَى ال قََمَر بَاز غ  فَلَمم

االِّيَن  م  الضم اَن ال قَاو  ن ي َربِّاي أَلَُكاونَنم م  اا َرأَى ( 00)أَفََل قَاَل لَئ ن  لَم  يَه د  فَلَمم

ا أَفَ  بَُر فَلَمم َس بَاز َغة  قَاَل هََذا َربِّي هََذا أَك  م  إ نِّاي بَار يِء الشمم  لَات  قَااَل يَاا قَاو 

ر ُكونَ  ا تُش  مم وكان فاي كال مارة يساتبعد الفارض الاذي يضاعه لعادم  ( )(م 

وبعااد اسااتبعاد جميااع الفااروض لعاادم مالءمتهااا قااام إبااراهيم ، مالءمتااه

أن هللا هاو الاذي خلاق الكواكاب جميعاا والساماوات  يؤديبوضع فرض 

إ نِّاي ) :كماا أخبار هللا تعاالى لفقاا فيها من مالوقات واألرض وجميع ما

اااَن  َض َحن يف اااا َوَماااا أَنَاااا م  َر  اااَماَوات  َواأل  اااَي ل لماااذ ي فَطَاااَر السم ه  ه اااُت َوج  َوجم

ر ك ينَ   ( )(.ال ُمش 
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 التحقق من صحة الفرض: 

بعااد اسااتبعاد الفااروض الغياار مالئمااة والوصااول إلااى فاارض مالئاام 

بياناات أخارى وإجاراء  يقاوم المفكار عاادة بجماع، وصالح لحل المشكلة

. الفاارض امالحظااات جدياادة أو إجااراء التجااارب للتأكااد ماان صااحة هااذ

والشك أنه فكر في هذا الفرض الذي اهتدى إليه أخيرا  وجمع كثيرا  مان 

الفرض  ااألخرى عن الظواهر الكونية فلم يجد ماينقض هذ لحو اتالم

 .بل وجد أن جميع مايشاهده من بديع خلق هللا وصنعه

ه موقاق آخار إلباراهيم علياه الساالم ناتلمس مان خاللاه أثار وهنا -

تلاك الصاورة الرائعاة لموقاق  التفكير في الطمأنينة واألمن النفسي وهو

فااي الحياااة يااذكرها  التفكياار العلماايتعليمااي نلمااس ماان خاللااه ممارسااة 

وهي قصة نبي هللا إباراهيم علياه الساالم فاي موقاق مان ، القرآن الكريم

وانشاراح  الروحاي واالساتقرارعلاى الطمأنيناة  ويحصال يريد أن يؤمن

تَى قَااَل ) :قال تعالى .الصدر ي ي ال َمو  َوإ ذ  قَاَل إ ب َراه يُم َربِّ أَر ن ي َكي َق تُح 

ي اار  
ااَن الطم بََعااة  م  ن  قَاااَل بَلَااى َولَك اان  ل يَط َماائ نم قَل ب ااي قَاااَل فَُاااذ  أَر  م  أََولَاام  تُااؤ 

هُنم إ لَي َك ثُمم  ي ا  فَُصر  ُعهُنم يَأ ت ينََك َسع  ا ثُمم اد  ء  ن هُنم ُجز  َعل  َعلَى ُكلِّ َجبَل  م  اج 

َ َعز يِز َحك يمِ  لَم  أَنم هللام  .( )(َواع 

 عليااه السااالم فااي هااذه القصااة يااؤمن بقاادرة هللا المطلقااة إبااراهيمإن "

 ةانطالقولكنه أراد أن يطلب ، وهذا اإليمان نابع من التفكير والمالحظة

الحاس ألنهاا تاربط القلاب  وهاو عملياةاإليمان من احاد مصاادر التفكيار 

والعقل بالتفكير والنظر وبكال قاوة ولام يكان طلاب إباراهيم علياه الساالم 

من ربه تحديا ولكنه طلب دعاء ورجاء أن يستجيب هللا له فهو على كل 

مان خاالل دعوتاه ورساالته فاي مجتمعاه  إلياه إبراهيمقدير ولحاجة  ش 
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الاااذي اضاااطربت فياااه جواناااب العقيااادة وتعاااددت فياااه طااارق  الكاااافر

اة من هذه القصص واألمثلة أخرجستطيع أن وأ .( )"الضالل  بفوائاد جمم

مهام وحاافز  أساا هاو   الصاحيح ن التفكير العلميمن أهمها وأبرزها إ

كبير الكتشاف عظمة الاالق عزوجل وهذا ماايعرف بادليل األثار علاى 

تعاالى علماا ازداد معرفاة بااهلل  اإلنسااناد كلما ازدهكذا و .وجود المؤثر

 .وإيمانا راساا ويقينا

 :التخلص من الخرافات والشعوذة في أثر التفكير: ثانياا 

عملاات الثقافااة اإلسااالمية علااى تحرياار العقاال ماان أوضاااظ الجهاال 

وذلااك بمعرفااة الحقااائق عاان ، والارافااات واألوهااام والجمااود الفكااري

اإلساالم عان  وأد البناات وقاد نهاى: لمثا، طريق اليقين والمنطق العقلاي

، واالعتقااد بالارافاات، والتنباؤ بعلام الغياب، استادام الساحر والشاعوذة

 .بل هاو الكفار والشاره بااهلل تعاالى ، وإن ذلك ال يعد من الجهل فحسب

ا ) :قال تعالى تََضى ( 5 )َعال ُم ال َغي ب  فاََل يُظ ه ُر َعلَى َغي ب ه  أََحد  إ الم َمن  ار 

ام   ن  َخل ف ه  َرَصد  ن  بَي ن  يََدي ه  َوم  لُُك م   .( )(ن  َرُسول  فَإ نمهُ يَس 

عان أباي ، ووافقاه الاذهبي، والحااكم وصاححه، ومنها ما رواه أحمد

أو ، ماان أتااى كاهنااا  »: قااال رسااول هللا : هرياارة رضااي هللا عنااه قااال

افا    .»(0)فقد كفر بما أنزل على محمد ، فصدقه بما يقول، عرم

 

 

                                                 

نهضااة مصاار للطباعااة، ، 51صالعقاااد، عبااا  محمااود، التفكياار فريضااة إسااالمية،  ( )

 .القاهرة

  0 -5 آية رقم : الجنسورة  ( )

، 8، ص ج، والحااااكم فاااي مساااتدركه 1 1، ص جأخرجاااه أحماااد فاااي مسااانده  (0)

 وصححه، ووافقه الذهبي
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 :حكم الهوى إتباعفي عدم األخذ بالظن أو  أثر التفكير :ثالثاا 

هااو االعتماااد علااى العقاال فااي البحااث واألدلااة المنطقيااة والبااراهين 

َوَماا يَتمب اُع ) :قاال تعاالى، ن والتامين ال يوصل إلاى الحقيقاةفالظ، العقلية

َ َعل ااايِم ب َماااا  اااَن ال َحاااقِّ َشاااي ئ ا إ نم هللام ن اااي م  ثَاااُرهُم  إ الم  َنّ اااا إ نم الظمااانم اَل يُغ  أَك 

البااراهين فااي الحكاام علااى األمااور هااو طريااق  إتباااظأي أن ، ( )(يَف َعلُااونَ 

واعتمااد ، (الشواهد)فالحكم بين النا  في المجتمع يتطلب األدلة ، الحق

ض  ) :قااال تعااالى، عقاال والنزاهااةال َر  يَااا َداُووُد إ نمااا َجَعل نَاااَه َخل يفَااة  ف ااي األ 

يَن  لمَك َعان  َساب يل  هللام  إ نم الماذ  َحقِّ َواَل تَتمب ع  ال هََوى فَيُض 
ُكم  بَي َن النما   ب ال  فَاح 

يِد ب َما نَ  لُّوَن َعن  َسب يل  هللام  لَهُم  َعَذاِب َشد  َساب  يَض  َم ال ح   .( )(ُسوا يَو 
 

 

 :أثر التفكير في عدم التقليد دون نظر وتفكر :بعاا ار

ال يقاوم البنااء و .دون تفكير ليس طريقا  للعلم وال موصال  لاهبالتقليد 

الثقافي للفرد والمجتمع إال على النظار والتفكيار واساتادام الحاوا  فاي 

والهاادف ماان ذلااك . المالحظااة واسااتادام القلااب فااي االستبصااار والتاادبر

آََن أَم  َعلَاى قُلُاوب  ): قاال تعاالى، التفكيرتنمية العقل و أَفَااَل يَتَاَدبمُروَن ال قُار 

 .(0)(أَق فَالُهَا

وقااد ، إنماا طريقاة حيااة شااملة، مجارد شاريعة ودياان فاإلساالم لايس

، هذه النظرة الشاملة تصورا  لموضوظ الحياة والكون واإلنسان تضمنت

متكامل الجوانب ال يقتصر على علم دون  ي ينبغي أن يكونفالبناء الثقاف

 .أو على جانب دون جانب  آخر

                                                 

 05آية رقم : سورة يونس( )

 5 آية رقم  :سورة ص ( )

 1  آية رقم: سورة محمد(  )
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 :(الروحي)الجانب الذاتي  وتنمية أثر التفكير في تطوير :أولا 

 (الروحي)تي نظرة اإلسالم لإلنسان من الجانب الذا :مدخل: 

اإلنسان ليس مجرد جسم يأكل ويشرب ويتلاذذ باأنواظ الملاذات كماا 

وغالفا  يحتوي علاى جاناب ، فالجسم ليس إال جانبا  منه، هو حال األنعام

وهااذا . هااام ماان البناااء اإلنساااني الااذي بااه يتميااز عاان سااائر المالوقااات

ي تُ : )قال تعاالى(.الروح)جانب الذات  هو: الجانب اُت ف ياه  فَاإ َذا َساوم هُ َونَفَا 

ينَ  د  ااي فَقَُعااوا لَااهُ َساااج  اان  ُروح  هااو : فالجانااب الااذاتي فااي اإلنسااان."( )(م 

وبااه تتحقااق إنسااانيته وبقاادر ساامو هااذا الجانااب يكااون ، أسااا  وجااوده

وارتقائه علاى نفساه التاي تاأمره بالساوء ، استعالء اإلنسان على غرائزه

لجانااب فااي اإلنسااان هااو فالعنايااة بهااذا ا، والفحشاااء وتحكمااه فااي نزعاتااه

فالطاقة الذاتية من أكبر طاقات اإلنسان التي لها ، هدف اإلسالم األسمى

 .( )"أثر كبير على سلوكه

وذلاك بعقاد ، فقد عني اإلسالم بتربيتها بطرق متميازة :ذلكمن أجل 

وبااين هللا ، ماان اإلنسااان (الروحااي)الصاالة الدائمااة بااين الجانااب الااذاتي 

حظااة وعماال يقااوم بااه اإلنسااان فااي حاادود فااي كاال ل -ساابحانه وتعااالى

يُعاوا ): قال تعالى. إمكاناته وطاقاته اَمُعوا َوأَط  تُم  َواس  اتَطَع  َ َما اس  فَاتمقُوا هللام

ااه  فَأُولَئ ااَك هُااُم ال ُمف ل ُحااونَ  ااُكم  َوَماان  يُااوَق ُشااحم نَف س  َن فُس  ا أل   .(0)(َوأَن ف قُااوا َخي اار 

نااااء وتطاااوير الجاناااب الاااذاتي مااان ب: الرئيساااية واإلساااالم مااان مهماتاااه"

ومهمااة بناااء الجانااب الااذاتي لإلنسااان ماان أعساار الواجبااات ، اإلنسااان

                                                 

  0سورة ص، آية رقم  (1)

التركاي،  عباد هللا نناصار بانظر، الشاصية ومنهج اإلسالم في بنائها ورعايتها، ا(  )

، عمااادة البحااث العلمااي، جامعااة اإلمااام (51)سلساالة الرسااائل الجامعيااة  00 ص 

 هـ5 1 ،  طمحمد بن سعود اإلسالمية، 

 5 ن، آية رقم سورة التغاب(  )
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وعنادما نرياد بنااء هاذا . ( )"فهو يحتااج لجهاد متواصال، وأكثرها مشقة

فعلينااا أن نلتاازم نهااج رسااول هللا صاالى هللا ، الجانااب المهاام ماان اإلنسااان

: ا يتصاال بالعقياادة ماانبدايااة   بماا، الااذاتعليااه وساالم القااويم فااي تكااوين 

يمكان إيجااد : سالوبوبهاذا األ .عزوجلالقلوب باهلل  وربط، اإليمان باهلل

وهااذا كفياال بصااناعة المساالم المسااتقيم علااى ، الاوازظ الااديني فااي القلااوب

 :ه القلوب البد لها من مراحل من أبرزهايقظ هذولكي تست .طاعة هللا

الاانعم  عليااه ماان أنعاام هللا تعااالىإلااى مااا  أن ينظاارعلااى اإلنسااان  - 

، حصارهافكلماا شااهد كثرتهاا التاي ال يمكان ، الظاهرة والباطنة

عرف فضال هللا الاذي مان علياه بهاذه الانعم والتاي لام يقابلهاا إال 

فيترتب على ذلاك محباة هللا المانعم  والجحود والنكران بالتقصير

ن  ُكلِّ َماا َساأَل تُُموهُ َوإ  )قال تعالى  .واللهج بذكره وا َوآَتَاُكم  م  ن  تَُعادُّ

ن َساَن لَظَلُوِم َكفمارِ  ُصوهَا إ نم اإل   َمةَ هللام  اَل تُح   ( )(ن ع 

أن يحاسب نفسه وينظر إلى ماا بادر منهاا مان سايئات لايعلم بعاد   -

ذلك أنه مشرف على خطر عظيم يؤدي باه إلاى الهااله بمعاقباة 

 وكل دقيقة تمر على اإلنسان ال يساتثمرها فاي، له -عز جل -هللا

 .فهي حسرة على اإلنساان وخساارة علياه :التقرب إلى هللا تعالى

 :قاال تعاالى وأضااظ وقتاه، وقد ندد سبحانه بمن غفل عن ذنوباه

َي َماا قَادمَمت  ) َرَض َعن هَا َونَس  َر ب رَيَات  َربِّه  فَأَع  ن  ُذكِّ مم َوَمن  أَ  لَُم م 

 .(0) (يََداهُ 
 

                                                 

، هللا التركااي باان عبااد نظاار، الشاصااية وماانهج اإلسااالم فااي بنائهااا ورعايتهااا، ناصاارا( 1)

 01 ص

 01سورة إبراهيم، آية رقم ( )

 50آية رقم  جزء منسورة الكهق،  ( )
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 أثر اإليمان في تطوير الذات: 

فماا علياه إال أن يطباق حقيقاة  :اإلنسان لذاته أن تبلغ الكمال دأراإذا 

، اإلسالم بكاملها على نفسه ليصل بذلك إلاى مرحلاة اإليماان بااهلل وحاده

ضاارورة ال يسااتغني عنهااا اإلنسااان ليسااتكمل بناااء ذاتااه : وهااذا اإليمااان

كلماا و، فهو الذي يدفع اإلنسان إلاى العمال، ويحقق إنسانيته، وشاصيته

 .على الجوارح بشكل أفضل أثرهيمان  هر قوي اإل

 يساطعفإناه : وتركز في أعماقه، فإذا تمكن اإليمان من قلب اإلنسان

ماان  أنااواظفينااتج عاان ذلااك ، نااور اإليمااان وتاانعكس علااى أفعالااه وأقوالااه

الاذي ال  فاإليماان تصاديق القلاب بااهلل وبرساوله التصاديق" .المثل العليا

المطمائن الثابات المساتيقن الاذي ال  التصديق، يرد عليه شك وال ارتياب

وال يتلجلج فيه القلب ، وال تهجس فيه الهواجس، يتزعزظ وال يضطرب

فالقلاب ، هااد بالماال والانفس فاي سابيل هللاوالشعور الاذي ينبثاق مناه الج

البااد مناادفع ، متااى تااذوق حااالوة هااذا اإليمااان واطمااأن إليااه وثباات عليااه

 .( )"ع الحياةوفي واق، لتحقيق حقيقته في خارج القلب

اإلنسااان تغيياارا   حياااةهااو الااذي يسااتطيع أن يغياار  :اإليمااان باااهللإن 

 فهاو ال يتوقاق عناد، كاان ويجعلها إسالمية حقيقياة فاي أي عمار  ، كامال  

حيث اشترطوا لنجاح ، سن معينة كما يقول بعض علماء النفس والتربية

المساتحيل  أماا إذا كبار فمان، كون في سن الطفولاةة أن تالتربويالجهود 

أغفلاوا تاأثير اإليماان القاوي قاد : وهام بقاولهم هاذا، أن يحدث فياه تغييار

ما الذي إذا سكن في القلب وتمكن منه فإنه يغير صاحبه تغييرا  كامال  مه

بن الاطاب وغيره من الماؤمنين الاذين ولنا في إسالم عمر ، كان عمره

 .أسلموا وهم كبار في السن الدليل القاطع على ذلك

                                                 

 0011، ص 5سيد قطب، في  الل القرآن، ج : انظر( 1)
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اإليجابياة التااي تسااعد علااى تكااوين التفكياار خطاوات مان أهاام ن إو

 :لدى اإلنسان ما يلي وتقويته اإليمان

، ومعرفة أسماء هللا الحسانى، وتفهم القرآن الكريم ومعانيه تدبر  - 

وصفاته العليا الواردة فيه واالهتمام بمعانيهاا وتعباده بهاا وذلاك 

أساامائه ألن معرفااة ، أهاام طريااق للوصااول إلااى اإليمااان وكمالااه

 .اإليمان أصلالحسنى وصفاته العليا هي 

ا يزياده إيماناا  بااهلل مامن علومه ومعارفاه م المؤمن وبذلك يستفيد 

بمُروا آَيَات اااه  َول يَتَااَذكمَر أُولُاااو ) قااال تعاااالى ك تَاااِب أَن َزل نَااااهُ إ لَي ااَك ُمبَااااَرِه ل يَاادم

َل بَاب   صلى هللا عليه وسالم وكذلك االطالظ على أحاديث الرسول  :( )(األ 

يزيد إيمان اإلنساان : كل هذا. ومعرفة ما تدعو إليه من اإليمان وأعماله

 .ويقويه

ألناه كلماا ازداد ذكار ، اإلكثار من ذكر هللا ودعائه في كل وقت  - 

لَت  قُلُوبُهُم  ). هللا يقوى إيمانه ُ َوج  يَن إ َذا ُذك َر هللام نُوَن المذ  م  إ نمَما ال ُمؤ 

 .( )(ا تُل يَت  َعلَي ه م  آَيَاتُهُ َزاَدت هُم  إ يَمان ا َوَعلَى َربِّه م  يَتََوكملُونَ َوإ ذَ 

اإلساالمي كلاه فاالمنهج ، محاسان اإلساالم والنظار إلاى اإلطالظ  -0

ويحبباه ، يماان فاي قلباهذلاك يازين هللا اإل وبالنظر إلاى، محاسن

 .قلبه يكون اإليمان أهم المحبوبات وأعظمها في حتى، إليه

مقوماات اإليماان ودعائماه يلازم كال إنساان لكاي  بعاض فهاذه: وبعد

والمؤمن إذا عمل بعاد ذلاك فإناه ، يكون مؤمنا  أن يأخذ بها ويداوم عليها

اك ينَةَ ): قال تعالى، يؤثر في نماء وزيادة اإليمان لديه هَُو الماذ ي أَن اَزَل السم

َداُدوا إ يمَ  ن يَن ل يَااز  م  ااَماَوات  ف ااي قُلُااوب  ال ُمااؤ  م  ُجنُااوُد السم ان ااا َمااَع إ يَمااان ه م  َوهلل 

                                                 

 1 رقم آية سورة ص،  (1)

  رقم  آيةسورة األنفال،  ( )



  أثر التفكري يف البناء الثقايف
 

71 

ا ا َحك يم  ُ َعل يم  ض  َوَكاَن هللام َر   .( )"َواأل 

 :على البناء الذاتي اإليمان ر قوةاثومن ثمرات وآ

ألناه ، قدر إيماناه بااهلل كون علىوتطوره ي نسانالبناء الذاتي لإلقوة 

بناااء ن ثمااار هااذه القااوة فااي وماا، شااعر أن معااه ربااه ذو القااوة المتااينستي

 :يلي ما الذات اإليمانية

 إخالصه في القول والعمل لوجه هللا تعالى. 

 سواء كان قريباا  لاه أو بعيادا  عناه، تمسكه بالحق أمام أي إنسان ،

 .اخخرين في كل حال مع نفسه ومع لذا نجده صادقا  عادال  

 و هااور شااجاعته وثباتااه فااي ، عاادم الاشااية ماان القااوى الماديااة

 .ياهوال ياشى إال إ، أ  ألنه قوي باهللمواطن الشدائد والب

 "فكثير من ، تحرره من الاوف والحرص على هذه الحياة الفانية

فاإليماان ، النا  تضعق شاصياتهم أمام متاع الحيااة ومباهجهاا

 .( )"يزيل من نفس اإلنسان اعتبار القيم المادية أو الاضوظ لها

 غطرسة أو كبرياء ألناه بإيماناه  يكون لديه عزة وأنفة ليست فيها

عالياة فاي سالم يرتفع مان حضايض الاذل والهاوان إلاى درجاات 

 .األنفة وعزة النفس

إن اإليمان باهلل تباره وتعالى هاو الغاذاء الاوافي لقاوى الانفس فاي "

ولايس علاى وجاه  وإشراقهاتفتحها اإلنسان وهو المداد الاالد لحيويتها و

فااي ضاامان اسااتقامة الفاارد ويقظااة  رض قااوى تكاااف  قوتااه أو تدانيااهاأل

                                                 

 1رقم  آيةسورة الفتح،  (1)

الرسااااالة،  ، مؤسسااااة05 - 55 القرضاااااوي، يوسااااق، اإليمااااان والحياااااة، ص (  )

 هـ 170 ، 1بيروت، ط
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 .( )"ضميره ومتانة خلقه

  أثر الهوية اإليجابية في تطوير الذات. 

وقاد ، إن للهوية األثر الكبير في تحديد فكر اإلنساان وقيماه وسالوكه

وردت تعاااريق متعااددة للهويااة الذاتيااة نااذكر منهااا هااذا التعريااق حتااى 

 ا علاى تطاوير البنااءيتضح لنا المعنى الماراد مان الهوياة ومادى تأثيرها

 .الذاتي

 :تعريف الهوية الذاتية

، الصورة الذهنية التي يحملها اإلنسان عن نفساه :هوية الذات هي" 

 .( )"وإحساسه بذاته

لترسايخ الهوياة اإليجابياة للاذات  ولذلك جااءت النصاوص الشارعية

المسالم مان " :قولاه  وربطت كثيرا  من أعماال اإلنساان بهاا فمان ذلاك

 رواه البااري ( )"ون من لسانه ويده سلم المسلم

بنااء الجاناب الاذاتي للماؤمن مان خاالل ماا يصادر  ويرسخ النبي 

 .عنه من أفعال ينبغي أن تطابق ما دلت عليه الهوية الذاتية التي يحملها

مان كاان ياؤمن بااهلل  :قاال  أن النباي فعن أبي شريح الازاعاي

ن باااهلل واليااوم اخخاار وماان كااان يااؤم، واليااوم اخخاار فليحساان إلااى جاااره

بااين  فااانظر كيااق ربااط النبااي  ،أخرجااه البااااري (1)"فليكاارم ضاايفه

                                                 

، مؤسسااة 058ص الاطياب، عماار عاودة، لمحااات فاي الثقافااة اإلساالمية، : نظارا (1)

  الرسالة، بيروت، ط

هااـ، 1 1   ، دار المجتمااع، ط .051حريااري، أسااامة، التطااوير الااذاتي د، ص ( )

 . جدة

، 7 ، رقام (هـ55 : )أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل، صحيح البااري، البااري ( )

 .هـ، المكتبة السلفية، القاهرة1 1 ،  ط  7 محب الدين الاطيب، رقم : تحقيق

 (. 550)صحيح البااري رقم : انظر ( )
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 .األفعال الحسنة وبناء الذات اإليجابية

أرشاده  وعندما طلب منه أحد الصحابة أن ياتصار لاه أمار اإلساالم

روح إيجابية يتبعها فعل مستمر على النهج الذي تحادده  إلى أن يكون ذا

قال  :قال قلت يا رساول هللا ن بن عبد هللا الثقفي تلك الروح فعن سفيا

ثام  آمنات بااهلل :قال :قاال، لي في اإلسالم قاوال  ال أساأل عناه أحادا  بعاده

 ( )"استقم

إلى ترسيخ الهوية الذاتية في أقل درجة ممكنة مان  ويذهب النبي 

درجاتهااا وذلااك بحثااه ونصااحه ألتباعااه ماان المساالمين بااأن يكااق الواحااد 

إذا لام يكان قاادرا   (السالوه السالبي)النا  وهاو مايسامى منهم شره عن 

 فعاان أبااي ذر  (الساالوه اإليجااابي) علااى عماال الاياار لنفسااه أو لغيااره

، اإليمااان باااهلل" :قااال .أي األعمااال أفضاال؟: قلاات يااا رسااول هللا :قااال

أنفسااها عنااد : قااال؟، أي الرقاااب أفضاال :قلاات :قااال، والجهاااد فااي ساابيله

أو  تعااين صااانعا   :قااال؟، فااإن لاام أفعاال :قلاات :القاا، أهلهااا وأكثرهااا ثمنااا  

ياا رساول هللا أرأيات إن ضاعفت عان بعاض  :قلات :قاال، تصنع ألخرق

 ( )"ه عان الناا  فإنهاا صادقة مناك علاى نفساكتكق شارم  :قال؟، العمل

الكااق عاان الساالوه الساالبي فااي حااال عاادم  فجعاال النبااي  .رواه مساالم

 .مالالقدرة على السلوه اإليجابي من أفضل األع

ومان كاان ياؤمن " : وفي سبيل ترسايخ أدناى هاذه المراتاب يقاول

 .أخرجه البااري ومسلم (0)"باهلل واليوم اخخر فليقل خيرا  أو ليصمت

أناه إذا أراد أن ياتكلم فاإن كاان ماا " :قال النووي فاي شارح الحاديث
                                                 

رقام  .،(ـها 5 )ت ألباي الحساين مسالم بان الحجااج النيساابوري، : صحيح مسالم (1)

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق( 08)

 (.81)صحيح مسلم رقم : انظر(  )

 (.18)، وصحيح مسلم رقم ( 550)صحيح البااري رقم : انظر(  )
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 يتكلم به خيرا  محققا  يثاب عليه واجبا  أو مندوبا  فليتكلم وإن لم يظهار لاه

أنااه خياار يثاااب عليااه فليمسااك عاان الكااالم سااواء  هاار لااه أنااه حاارام أو 

مكروه أو مباح مستوي الطرفين فعلى هذا يكون الكاالم المبااح ماأمورا  

بتركااه مناادوبا  إلااى اإلمساااه عنااه ماافااة ماان انجااراره إلااى المحاارم أو 

ينبااه  ونجااد النبااي  .( )"المكااروه وهااذا يقااع فااي العااادة كثياارا  أو غالبااا  

عه إلى أن السلوكيات السلبية التي قد يقعون فيها هي في حقيقتها مما أتبا

وهللا " :ينافي كمال استحقاقهم للهوية التي ينسبون أنفسهم إليها كقوله 

 :قااال ؟ماان يااا رسااول هللا :قياال، وهللا ال يااؤمن، وهللا ال يااؤمن، ال يااؤمن

ضاا  للهوياة فجعل السالوه السالبي مناق .(0)"( )الذي ال يأمن جاره بوائقه

 .اإليجابية للمؤمن الصادق في إيمانه

 الذاتي التطوير في  الستمرارية أثر. 

تطاوير التفكيار فاي مواصالة  الجاناب الاذاتي تطاور إن من مقومات

 فاي الادارين ع المجااالت التاي تعاود باالنفع علاى اإلنساانفي جميا لذاتا

فاته وأن يطبااق األفكااار اإليجابيااة علااى تصاار، فااي ذلااك واالسااتمرارية

 .وردود أفعاله

ليس فقط ، التفكير خصائصولكي تصبح فعاال  بحق عليك بتطبيق "

ولكن بمستوى أعماق ، فيما ياص األفكار واألفعال واالنفعاالت اليومية

                                                 

، ص  ج، (هااـ505)شاارح صااحيح مساالم، ت ، يحيااى باان شاارف، النااووي: انظاار( 1)

 هـ 170 ،  ، ط ت، دار الكتاب العربي، بيرو(ـ). 1 

لقاضااي عياااض باان موسااى، ، االيحصاابي :أي غوائلااه، ومضاااره، انظاار: بوائقااه(  )

، دار الفكاار، (هااـ511)ت ، 05، ص  جمشااارق األنااوار علااى صااحاح اخثااار، 

 هـ8 1 ،  ط بيروت، 

 (.5507)صحيح البااري، رقم : انظر ( )
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 ( )"من ذلك بكثير بحيث ترسخ خصال شاصيتك بثبات وقوة

، باااااتِّزان االسااااتمراريةوماااان أهاااام عواماااال تطااااوير الااااذات هااااو 

، فاي تطبياق األفكاار الصاحيحة واالساتمرارية، العمالاالستمرارية فاي 

واالساااتمرارية فاااي ، ومتابعتهاااا األهااادافواالساااتمرارية فاااي تحقياااق 

واالبتعااد كال البعاد  واألمالاالستمرارية في الطماوح و ،تصحيح الاطأ

 .عن اليأ  

والاالصة أن النجاح الحقيقي يتصق بصافتين متالزمتاين األولاى "

والثانياة اناه ، جاناب مان جواناب الحيااة حقاهأنه متوازن أي إعطاء كال 

الوصاول لتحقياق  النكاوص والتراجاع عان أزماة ال نقع في مستمر حتى

 ( )".الهدف

 في تطوير الذات واللتزام النضباطية أثر: 

ومواصالة  المتقنإلى االلتزام بالعمل  يوجه اإلسالم األمة اإلسالمية

األفاق قاال رساول هللا  حتى ولو كانت القياماة تلاوح فاي وتطويره تهتنمي

: "فااإن اسااتطاظ أن ال يقااوم  (0)قاماات الساااعة وبيااد أحاادكم فساايلة  إن

إنهااا دفعااة عجيبااة للعماال " .أخرجااه البااااري (1)"فليفعاال  حتااى يغرسااها

ال شيء على اإلطالق يمكن أن يمناع ! واالستمرار فيه واإلصرار عليه

                                                 

، مكتبااة لبنااان، 07 التفكياار اإليجااابي، ضاامن سلساالة مهااارات الحياااة المثلااى، ص( 1)

 .م775 ،  بيروت، ط

 05المرجع السابق، ص(  )

غريااب ، أبااي عبيااد القاساام ياان سااالم، الهااروي: النالااة الصااغيرة، أنظاار: فساالية ( )

تحقياق حساين محماد شارف، مجماع اللغاة   7 ، ص 1ج ، (هـ1  )الحديث، ت 

 هـ1 1  مطبوعات .العربي، القاهرة

، 101ج ، األدب المفارد، (هاـ55 )يل، ت محماد بان إساماعالبااري، : انظر ( )

، بياروت –دار البشائر اإلسالمية ، خرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، 58 ص 

 هـ171  0ط 
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كلهاا ال ، "تالمساتحيال"كال .. كل الميئسات.. كل المعوقات! من العمل

وبمثال هاذه الاروح الجباارة  .وال تمناع عان العمال، وزن لها وال حساب

كل ما فاي األمار أن اإلساالم  .تعمر األرض حقا  وتشيد فيها الحضارات

ال ينحاارف باألفكااار ، والعماال فااي ساابيلها، وهااو ياادعو لتعمياار األرض

ألنااه ال يفصاال بااين الاادنيا ، والمشاااعر عاان طريااق هللا وطريااق اخخاارة

 .( )"األخالقو وال بين الحياة العملية، واخخرة

 في تطوير الذات الحر  وعدم العجز أثر: 

ومن أهم األمور التي ينبغي على من يسلك طريق التفكير الصاحيح 

نفسه دائما  مما قد يعكر صفو تفكيره ومن ثم أفعاله التابعة لذلك  نقيأن ي

 .التعكير

، المحافظااة علااى القااوةإلااى  أمتااه النبااي وفااي هااذا المعنااى يرشااد

وعااادم العجاااز ، واالساااتعانة بااااهلل، مااان األماااور والحااارص علاااى الناااافع

 فعاان أبااي هرياارة وتطااوير الااذات، المثمااروالتااواني فااي طريااق العماال 

المؤمن القوي خير وأحب إلاي " :قال رسول هللا ، قال رضي هللا عنه

هللا من المؤمن الضعيق وفي كل خير احرص على ماا ينفعاك واساتعن 

باهلل وال تعجز وإن أصابك شايء فاال تقال لاو أناي فعلات كاان كاذا وكاذا 

 .( )"ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

  في تطوير الذات اآلخرينالستفادة من تجارب أثر: 

إن صاحب التفكير الصحيح يبحث عن كال ماا يصالح حياتاه وحيااة 

وال ينغلاق علاى ، ه االجتماعياةاخخرين بماا يتفاق ماع مباادئ ديناه وقيما

                                                 

 . 5ط . ، دار الشروق، بيروت1 ص قبسات من الرسول، محمد، قطب،  (1)

، ت ( 551 )النيسااابوري، أبااي الحسااين مساالم باان الحجاااج، صااحيح مساالم، رقاام (  )

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: ، تحقيق(ـه 5 )
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 .نفسه فيبقى أسيرا  لابراته وتجاربه المحدودة بحدود زمانه ومكانه

البحاااث فيماااا يصااالح للجناااين فاااي بطااان أماااه  فعنااادما أراد النباااي 

والتاي ، نظر فيما هاو مان فعال األمام والشاعوب المجااورة لاه المرضعة

 .تشتره معه في هذا البعد اإلنساني

 رضاي هللا عنهاا قالات حضارت رساول هللا األسادية  فعن جداماة

فنظاارت فااي  ( )لقااد همماات أن أنهااى عاان الغيلااة" :فااي أنااا  وهااو يقااول

  ( )"الروم وفار  فإذا هم يغيلون أوالدهم فاال يضار أوالدهام ذلاك شايئا  

 .رواه مسلم

وكذلك فيما هو من سلوكيات حضارية وبروتوكاوالت رسامية نجاد 

فعن أنس بن مالك ، اسية في عصرهقد راعى األعراف الدبلوم النبي 

 لما أراد النبي "  :قال  يقرئاواأن يكتب إلى الروم قيل لاه إنهام لان 

كتابك إذا لم يكن ماتوما  فاتاذ خاتما  من فضة ونقشه محماد رساول هللا 

 .رواه البااري ومسلم (0)"فكأنما أنظر إلى بياضه في يده

لمحافظة على هوية خرى مشروط باواالستفادة من تجارب األمم األ

وبالمحافظة على التميز الحضااري ، المسلم من الذوبان في هوية اخخر

الااذي يمنعااه ماان االنسااالأ الثقااافي أمااام بهاارج وزخاارف الحياااة الماديااة 

 .لآلخرين
 

 

 

                                                 

مجاد الادين ، ابن األثير :، أنظروهو ان يجامع الرجل زوجته وهي مرضع: الغيلة (1)

،  17، ص0، ج النهاياة فاي غرياب الحاديث واألثار، المباره بن محماد الجازري

 .هـ011 ،  ط دار الفكر ، طاهر أحمد الزاوي ومحمود الطناحي: تحقيق

 (. 11 )صحيح مسلم رقم : انظر ( )

 (.  71 ) ، وصحيح مسلم رقم (55) صحيح البااري رقم : انظر ( )
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 :بناء الجانب العقلي المبدع: ثانياا 

بنااء الجانااب : ي وهاون كبيار مان مكونااات البنااء الثقاافوهنااه مكاوِّ 

 :بدأ بالمراد بالعقل وهووأ، المبدظالعقلي 

ماه هللا والتاي بهاا كرم ، تلك الملكة التاي وهبهاا هللا لإلنساان يفكار بهاا

وبهاا ، وجعلهاا منااط التكلياق.وميازه بهاا علايهم، على سائر المالوقاات

ويستطيع ، واليقين المعرفة أعلى درجات اإلنسان أن يصل إلىيستطيع 

وجاااه األرض وحتاااى يمكااان  ضاااارة والرقاااي علاااىيحقاااق باااذلك الحأن 

القياام أهمية هذا المبحث وتأثيره فاي البنااء الثقاافي ينبغاي على  عرفالت

ن أهميتااه ودوره خااالل مصااادر البناااء الثقااافي حتااى تتباايبتأصاايله ماان 

 .الرائد في النهضة الثقافية والحضارية لألمة اإلسالمية

 معنى العقل في اللغة: 

وردت " عقال" وية نجد أن مادةاللغ بالنظر إلى التعريفات والمعاني

 :تحمل العديد من المعاني ومنها كاختي

إذا ، يقااال عقاال يعقاال عقااال" .العقاال نقاايض الجهاال :األولالمعنااى 

. وجمعااه عقااول. أو انزجار عمااا كااان يفعلاه، عارف مااا كاان يجهلااه قباال

إذا كان حسان الفهام ، ورجل عقول. وعاقلون. ورجل عاقل وقوم عقالء

اان ُدون  هللام  أَفَاااَل : ال تعااالىقاا. ( )"وافاار العقاال بُااُدوَن م  ﴿أُفٍّ لمُكاام  َول َمااا تَع 

ق لُوَن﴾ تَع 
( ). 

العقال الحجار والنهاى ضاد الحماق "، الحجر والنهاي: نيالمعنى الثا

تلك عقول كادها : وفي حديث عن عمرو بن العاص قال، والجمع عقول

                                                 

عبااد : تحقيااق. 51، ص1معجاام مقاااييس اللغااة، ج. اباان فااار ، أبااو الحسااين أحمااد (1)

 م101  -هـ 011 :  السالم محمد هارون، دار الفكر، ط 

 50سورة األنبياء، آية رقم ( )
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وقاد أورد ابان ". ( )"عقل يعقال عقاال ومعقاوال. بارئها أي أرادها بسوء

 ( )"ولم يفرق بينه وبين القلب، منظور العديد من المعاني للعقل

مجملهاا ، يأخاذ منااحي متعاددة أن مفهوم العقل في اللغةيتبين وبهذا 

والحابس والحجار ، وأنه نقايض الجهال تشير إلى أنه أداة العلم والمعرفة

 لاهوألن اإلنساان يعارف بواساطة عق، عن الوقوظ في المهالك والمضار

 .الضار من النافع والاير من الشر
 

 معنى العقل في الصطالح: 

عت التعريفات االصطالحية في العقال واختلفات وأغلبهاا علياه ، تنوم

تعريُق ابن تيمية رحمه هللا حيث يشاتمل علاى  :مالحظات وأفضلها هو

، العلاااوم الضاااروريةو، الغرياازة :أربعااة معاااان  قيلااات فااي العقااال وهاااي

 .بمقتضى العلموالعمل ، النظريةو

الغريازة التاي يعقال بهاا " :يقاول شايخ اإلساالم، الغريزة :فأما األول

والسالق واألئماة متفقاون علاى ، وهذه مما تتناوظ فاي وجودهاا، ناإلنسا

هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قاوة "يقول أيضا و (0)"إثبات هذه

 (1)"البصر التي في العين

 

                                                 

، دار صاادر، بياروت، 158، ص  ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج (1)

  ط

العقال القلاب والقلاب العقال، ومان المعااني سامي : ومنها التثبت فاي األماور، وقاال ( )

العقل هاو : العقل عقال ألنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحبسه، ومنها

الحياوان، ومنهاا العقال الفهام وعقاول أي  التمييز الذي باه يتمياز اإلنساان مان ساائر

 . 51، ص1المرجع السابق، ج: انظر)فهوم، 

 بتصرف 50 -57 بغية المرتاد البن تيمية ص: نظرا ( )

  81ص ،  ج ، والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية درء التعارض بين العقل(  )
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التاي يتفاق وهاي  العقلياة لباديهياتاالضارورية أو  العلاوم :الثانيو

عليها جمياع العقاالء كاالعلم باأن الكال أكبار مان الجازء إلاى غيرهاا مان 

 .البديهيات

علاوم ضارورية " :يقول ابن تيمية في تعريفه للمعنى الثاني للعقالو

وباين العاقال الاذي جارى ، يفرق بها بين المجناون الاذي رفاع القلام عناه

 ( )".فهو مناط التكليق، عليه العقل

وهااي التااي تحصاال بااالنظر واالسااتدالل ، العلااوم النظريااة :والثالااث

 ( )"تدعو اإلنسان إلى فعل ما ينفعه وتره ما يضره"هي التي و

 :يقااول اباان تيميااة, األعمااال التااي تكااون بموجااب العلاام :والرابااع

بل هو من أخص ما يادخل ، العمل بالعلم يدخل في مسمى العقل أيضا  "

 (0)".في العقل الممدوح

 .فكل هذه المعاني للعقل

وهكذا يتّضح أن كلماة العقال تطلاق علاى معاان  ماتلفاة عناد علمااء 

 :صها فيما يلييلايمكن ت، اإلسالم

وهاي القاّوة المميِّازة للناوظ ، القّوة المدركاة المتهيئاة لقباول العلام ـ   

واعتباره علمااء اإلساالم الفصال ، اإلنساني عن النوظ الحياواني

 .في تعريق اإلنسان

مصاطلح العقال علااى  يُطل اق علمااء اإلساالم وخاصاة اباان تيمياة ـ   

اإلنسااان عاان طريااق  يسااتفيدهامجمااوظ العلااوم والمعااارف التااي 

 . والغريزة التي يعقل بها اإلنسان، العقلي اإلدراه

                                                 

  51 بغية المرتاد البن تيمية ص (1)

 السابق، نفس الصفحة رجعالم(  )

 المرجع السابق، نفس الصفحة (  )
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 وظيفة العقل: 

: ومان تلاك األعضااء، إن لكل عضاو فاي اإلنساان و يفاة يقاوم بهاا

سااحة  التفكر والتذكر والفهم والتأمال فاي: فهو يقوم بأعمال منها، العقل

عالم الشهادة المحسو  مماا يوصاله إلاى معرفاة هللا وعباداتاه بمسااعدة 

َوَماا : )قال تعاالى.الوحي له للوصول إلى هذه الغاية التي خلق من أجلها

بُُدون   ن َس إ الم ل يَع  نم َواإل    .( )(َخلَق ُت ال ج 

اإلنساان هاذا العقال ليفكار ويتادبر  أودظ في -سبحانه وتعالى –وهللا 

باال يحاااول أن يكشااق عاان ، فااال يقباال األمااور التااي فااي حاادود إمكاناتااه

 .وال يقق من الحياة موقفا  سلبيا  ، ويتعرف إلى أسرارها، حقائقها

                                                 

 .55آية رقم : سورة الذاريات( 1)
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 قيمة العقل في ضوء اإلسالم: 

وذلك نلمسه ، هو من أهم الطاقات اإلنسانية في نظر اإلسالم: العقل

، وتدعوه إلى التفكار والتادبر، العقلتعظم ت الكثيرة التي من خالل اخيا

 .وتعطيه المكانة الالئقة به

أناه : مان ذلاك، ال ياذكر العقال إال فاي مقاام التعظايم: والقرآن الكريم

لُوَن ف اي آَيَاات  هللام  ب َغي ار  ) :عبر عنه بالسلطان في قوله تعاالى يَن يَُجااد  الماذ 

ُ َعلَى ُكلِّ ُسل طَان  أَتَاهُم  َكبَُر  يَن آََمنُوا َكَذل َك يَط بَُع هللام ن َد المذ  ن َد هللام  َوع  َمق ت ا ع 

 .( )(قَل ب  ُمتََكبِّر  َجبمار  

: وعندما نتتبع بعاض أبعااد تلاك المنزلاة التاي جعلهاا اإلساالم للعقال

 :نجدها تتلاص فيما يلي

وذلك ، تعظيم اإلسالم لعمل العقل في سبيل الوصول إلى الحقائق - 

بالثناااء علااى أصااحاب العقاال الااذين يسااتعملونه فااي الحكاام علااى 

 .األشياء والتعامل معها

، والعواماااال التااااي تحطاااام العقاااال، محاربااااة اإلسااااالم للارافااااات - 

 تها وتالعبها بهوتحريره من سيطر

حياث نارى أن ، وذلاك بمناع االعتاداء علياه، حفظ اإلساالم للعقال -0

 اإلسالم جعل حفظه من الضروريات الامس

  المبدعمن آثار التفكير على بناء الجانب العقلي: 

فيهاا علاى  يمكن التركيز للتفكير آثار ونتائج متعددة على بناء العقل

 :ما يلي

 :اإليمان باهلل -1

 إلااى ذلااك البحااث والتأماال الااذي هااو ماان و ااائق العقاال كمااا أشاارنا

                                                 

 05آية رقم : سورة غافر( 1)
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وهاذا مان أشارف ، معرفاة هللا عاز وجال: يؤدي إلى غاية كبرى وهايو

ألن التفكاار فااي الكااون ومااا اشااتمل عليااه ماان مالوقااات ، لعقاالغايااات ا

لمااا فااي هااذه ، متنوعااة كاال ذلااك ياادعو العاقاال اللبيااب إلااى اإليمااان باااهلل

وبالتااالي ، الموجااودات ماان عظمااة الاااالق الدالااة علااى قدرتااه وعظمتااه

وهاااذا هاااو روح ، واللهااج باااذكره وإخااالص الااادين لااه، تعظاايم مبااادعها

 .اإليمان

أن ماان أهاام النتااائج التااي : فااي كتابااه -نه وتعااالىوقااد بااين هللا ساابحا

، يتوصاال إليهااا العقاال المتجاارد إذا تفكاار وتأماال هااو اإليمااان بوحدانيتااه

َماَوات  ) :يقول هللا عز وجل. واإلحسا  بعظمته سبحانه إ نم ف ي َخل ق  السم

َل بَاا ُول ااي األ  اات اَلف  اللمي اال  َوالنمهَااار  َخَيَااات  أل  ض  َواخ  َر  يَن ( 17 )اب  َواأل  المااذ 

اَماَوات   اُروَن ف اي َخل اق  السم ا َوَعلَى ُجنُاوب ه م  َويَتَفَكم ا َوقُُعود  َ ق يَام  ُكُروَن هللام يَذ 

ال  ُسب َحانََك فَق نَا َعَذاَب النمار   ض  َربمنَا َما َخلَق َت هََذا بَاط  َر   .( )(َواأل 

أن هاذا الكاون  :وهذه اخياة قاد جااءت بحقيقاة واضاحة جلياة وهاي"

وال يدره ذلاك إال أولاو ، كتاب مفتوح يحمل بين صفحاته دالئل اإليمان

ماان البشاار الااذين ال ينظاارون إلااى هااذا الكتاااب المفتااوح وهااذه  األلباااب

ألن اإلنسان إذا فاتح عقلاه ، اخيات الباهرة مغمضي األعين غير واعين

عينااه  وتلقاى مشااهد الكاون كمشاهد جدياد تنظار إلياه، وبصره وإدراكاه

فإناه ساوف ، وانتباه حساه مان هماود األلاق وخماود التكارار، ألول مرة

أنااه البااد ماان وراء هااذا : وألدره بااذلك، تاارتع  نفسااه وتهتااز مشاااعره

 ( )".مدبرا  

                                                 

 (. 1 -17 )اخيتان رقم : سورة آل عمران( 1)

، دار الشاروق، 515، 510انظر في  الل القرآن، سيد قطب، المجلد األول، ص(  )

 7 بيروت، ط
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آياات هللا الكونياة يعطااي تفكار العقال فااي  وهناا ينبغاي أن نالحااظ أن

وال ، اناإليما: في الوصول إلاى النتيجاة المطلوباة وهاي بإذن هللا الكفاية

علياه الهاوى أو كاان متاأثرا  بماؤثر ساواء  يعجز عان ذلاك إال مان تسالط

أو  الشاايطان ونزعاااتكااان هااذا المااؤثر داخلااي كااالنفس األمااارة بالسااوء 

خارجي كالتاأثر بالنظرياات والفلسافات اإللحادياة التاي تحجاب اإلنساان 

 .عن اإليمان باهلل تعالى

 :العلم - 

وذلاك األثار يمكان أن يصال ، ن بااهللعرفنا أن من آثار التفكر اإليما

 .فكره في آالء هللا ومالوقاتهو إليه اإلنسان من إعمال بصره

 .العلم :ر في تطوير البناء الثقافييومن آثار هذا التفك

ولكان وهباه هللا ، فاإلنسان ياارج إلاى هاذه الادنيا وهاو ال يعلام شايئا  

فيكتسااب ، وحااوا  يطاال منهااا علااى هااذا العااالم الفساايح، عقااال  يفكاار بااه

هَااات ُكم  اَل : )قااال تعااالى، المعااارف والعلااوم اان  بُطُااون  أُمم ااَرَجُكم  م  ُ أَخ  َوهللام

ُكُرونَ  َف ئ َدةَ لََعلمُكم  تَش  َب َصاَر َواأل  َع َواأل  لَُموَن َشي ئ ا َوَجَعَل لَُكُم السمم   .( )(تَع 

يار تكث" :( )"الغزالاي"كما يشير  –إن من ثمرات التفكير الااصة و

والمعااارف إذا اجتمعاات لاادى اإلنسااان وترتباات . العلاام وتوساايع المعرفااة

فاإذا حصالت معرفاة ، ألن المعرفة نتااج المعرفاة، أثمرت معرفة أخرى

ويمضاي الفكار إلاى ، وهكاذا يمتاد النتااج، جديدة أدت إلى معرفة أخارى

 (0)."غير نهاية وال يتوقق إال بالموت

                                                 

 .08آية رقم : سورة النحل( 1)

محمد بن محمد بن محماد الغزالاي الطوساي، ولاد فاي الطاابران عاام هو أبو حامد (  )

إحياء علوم الادين، تهافات الفالسافة، تاوفي : ، له نحو مائتي مصنق منها(هـ157)

 .   ، ص0للزركلي، ج : انظر األعالم(. هـ575)عام 

، دار إحياااء الكتااب   1، ص 1انظاار إحياااء علااوم الاادين، أبااو حامااد الغزالااي، ج (  )
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فاي اإلنساان وتعاالى سبحانه  يكون العقل الذي أودعه الاالق: بهذاو

نارى  :وألجال ذلاك. مستعدا  للتعلم مستفيدا  مما يتعلماه، لتلقي العلم مهيئا  

مان أئماة العلام  أن نهاض كال إماام: من نتاائج دعاوة اإلساالم للتفكيار أن

يبحاث ويادر  فاي ساائر العلاوم والفناون  -هاذه الادعوةممتثال  ل -والفكر

 .غزيرا  فأنتجوا علما  ، ق نشاطه الفكريدون أن يجد ما يعو

شاادد النكياار علااى أولئااك  -تعاالى –إلااى أن هللا "اباان كثياار شاااروقاد أ

 .( )"وتوعدهم بالعذاب الشديد، الذين أهملوا عقولهم ولم ينتفعوا بها

ق ُل َما ُكنماا ف اي ) - حكاية عنهم -: قال تعالى َمُع أَو  نَع  َوقَالُوا لَو  ُكنما نَس 

ير   َحاب  السمع   .( )(أَص 

 :الصحيحة التفكير الوجهةتوجيه  - 

إنمااا أراد أن يكااون : اإلسااالم حااين دعااا إلااى التفكياار وحااث عليااهإن 

فلام يطلاق هاذه الادعوة دون ، ذلك في دائرة نطاق العقال وحادود إدراكاه

بال جااءت نصاوص كثيارة ، ولم يمد في حبال العقال دون حادود، تحديد

قااال .أمااور الغيااب تنهااى العقاال عاان الاااوض فيمااا ال يمكاان تعقلااه ماان

اا  :)تعالى ل م  يطُاوَن ب اه  ع  يه م  َوَماا َخل فَهُام  َواَل يُح  لَُم َما بَي َن أَي د   :وقاال .(0)(يَع 

ل ام  إ الم ) اَن ال ع  ر  َربِّي َوَماا أُوت ياتُم  م  ن  أَم  وُح م  وح  قُل  الرُّ أَلُونََك َعن  الرُّ َويَس 

 .(1)(قَل يال  

وأن  -وهاو المانهج األقاوم -عليه القرآنالذي سار  وهذا هو المنهج"

 بلوغاهما يستطيع إدراكهم البشري ، يجيب النا  عما هم في حاجة إليه

                                                                                                                            

 .عيسى الحلبي وشركاه العربية

 ، 010، ص1انظر تفسير بن كثير، ج( 1)

 .7 آية رقم : سورة الملك(  )

 .7  آية رقم : سورة طه(  )

 . 85آية رقم : سورة اإلسراء(  )
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فاال يبادد الطاقاة العقلياة التاي وهبهاا هللا لهام فيماا ال يناتج وال ، ومعرفته

ولايس فاي هاذا ، ..وفي غير مجالها الذي تملك وسائله وتحايط باه، يثمر

ولكاان فيااه توجيهااا  لهااذا العقاال أن ، عماالي أنحجاار علااى العقاال البشااري 

يعمل في حدوده وفي مجاله الذي يدركه فال جدوى من الاابط فاي التياه 

وماان إنفاااق الطاقااة فيماااا ال يملااك العقاال إدراكاااه ألنااه اليملااك وساااائل 

 .( )"إدراكه

علااى مااا  العقاال يبنااي معارفااه وعلومااه: ويتضااح ماان خااالل ذلااك أن

وباذلك يكاون العقال محادودا  ، دودةوهي بالقتهاا محا، تزوده به الحوا 

عقل ذا نجد الهلو -الغيب قاصرة عن إدراه حقائق : فالحوا ، بحدودها

 .وضمن حدود الزمان والمكان، ومحكوما  بعالم المشاهدة مرتبطا  

وبمااا تحااده بااه طبيعتااه والنتيجااة التااي نريااد أن ، قتااهمحاادود بال: فهااو إذا  

 .حدود ذلكإن إدراكه البد أن يكون في : نصل إليها

وأنه عاجز عان إدراه ، عترف العلماء بأن العقل البشري محدودوقد ا"

فكاال مااا ، الجاذبيااة: كنااه األشااياء التااي بااين يديااه فااي عااالم الشااهادة مثاال

فما هو الحال بالنسبة إلاى ، شاهده العلماء إنما هو آثار لها ودالئل عليها

م الغياب؟ والتاي وإنما هي من عاال، األشياء التي ليست من عالم الشهادة

فال شك إذا  إنها أبعد على العقال مان ، لم تكن داخلة ضمن سيطرة العقل

بها وإدراه كنهها وماهيتها من األمور التي يجدها أمامه وباين  اإلحاطة

 .( )"يديه

 خطاأيعتبار : ل عقله في غير ميدانهإذا حاول اإلنسان أن يعم: بناء عليهو

وسايرجع بالحسارة والتعاب ولان يجناي  ،وتكليفا  لعقلاه ماا اليطياق، فادحا  

                                                 

  11  ، ص 1انظر في  الل القرآن الكريم، سيد قطب، ج ( 1)

 .، رسالة ماجستير05 -01 الزنيدي، عبد الرحمن، العقل مجاالته وآثاره، ص: انظر(  )
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اإلساالم  الواقعياة فايومان هناا تظهار ، من ذلك سوى الشك والهم والظن

عاالم الشاهادة ال يتعاداها إلااى : وهاي، وعظمتاه حينماا جعال للعقال حادودا  

 الاوحي المنازل مان عناد هللا: ألن ذلاك سابيل معرفتاه هاو، األمور الغيبية

 .تعالى

 :العقلومن آثار التفكير على بناء 

فقاد خلاق هللا الساموات واألرض وماا ، التأمل في حكماة هللا وتادبيره - 

وذلاك هاو محال التأمال والتفكار الاذي ال ، ويدبرها بالحق، بينهما بالحق

 .نهاية له وال حدود

ااناارى أن القاارآن يااذم : ولااذلك روا وعرفااوا دون أن يتاااذوا ماان الااذين فكم

لَهُام  قُلُاوِب اَل يَف قَهُاوَن ب هَاا : )قال تعالى، واألرواحتفكيرهم غذاء للقلوب 

َن َعام  بَل   َمُعوَن ب هَا أُولَئ َك َكاأل  ُروَن ب هَا َولَهُم  آََذاِن اَل يَس  يُِن اَل يُب ص  َولَهُم  أَع 

 .( )(هُم  أََضلُّ أُولَئ َك هُُم ال َغاف لُونَ 

َحيَااةِ يَاا  َولَُكام  ف اي ال ق َصااص  : )قاال تعاالى. النظر في حكمة التشريع - 

َل بَاب  لََعلمُكم  تَتمقُونَ  ار  قُال  ) :وقال. ( )(أُول ي األ  ار  َوال َمي س  أَلُونََك َعن  ال َام  يَس 

اأَلُونََك َمااَذا  ه َماا َويَس  ان  نَف ع  بَاُر م  ف يه َما إ ث ِم َكب يِر َوَمنَااف ُع ل لنماا   َوإ ث ُمهَُماا أَك 

َيَات  لََعلمُكم  تَتَفَكمُرونَ يُن ف قُوَن قُل  ال َعف َو َكذَ  ُ لَُكُم اخ   .(0)(ل َك يُبَيُِّن هللام

عادل إقاماة ال: وهاي، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تبين حكمة التشريع

يريد إيقا  العقل البشري لتدبر هذه  وهنا، والحق بين النا  في األرض

ألن اإلنسان "، حياتهاخيات وفهمها ووعيها حتى يستطيع تطبيقها على 

في هذه الحياة تصادفه كثير مان الحااالت التاي ال تنطباق عليهاا القاعادة 

                                                 

 01 سورة األعراف، آية رقم  (1)

 01 سورة البقرة، آية رقم  ( )

 1  سورة البقرة، آية رقم  ( )
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وإنماا يحتااج اإلنساان فاي ذلاك إلاى ، التشريعية الواحدة انطباقاا  واضاحا  

وتارابط التشاريعات حتاى يساتطيع ، معرفة حكمة التشاريع الكامناة فيهاا

 .( )"تطبيق هذه القاعدة على تلك الحاالت الماتلفة في حياته

 في ضوء الثقافة اإلسالمية العالقة بين التفكير والبناء العقلي: 

عنياات بالعقاال وترابطااه مااع التفكياار وأخاارى  هناااه دراسااات كثياارة

 هاذه الطارق تلايص يمكنلتو يق طرق التفكير في العمليات العقلية و

 :فيما يلي

اُكنُوا  هُاَو الماذ ي َجَعاَل لَُكاُم اللمي الَ ) قاال تعاالى :اإلدراه الحسي  - ل تَس 

اااَمُعونَ  م  يَس  ا إ نم ف اااي َذل اااَك َخَيَاااات  ل قَاااو  ااار   .( )(ف ياااه  َوالنمهَااااَر ُمب ص 

فااااإلدراه الحساااي هاااو أول العملياااات العقلياااة التاااي يقاااوم بهاااا 

فالساامع والبصاار وسااائر الحااوا  لهااا ارتباااط وثيااق ، اإلنسااان

 .العمليات العقليةب

نعم على اإلنساان بنعماة السامع إن هللا تعالى أ: اإلدراه المعنوي  -

اَماَء ) :تعاالى والبصر وعلمه تسمية األشياء لقولاه َس  َوَعلماَم آََدَم األ 

فاإلنسان المسلم الذي يقرأ اخيات القرآنياة التاي تصاق  .(0)(ُكلمهَا

مااع أن النعاايم ال ، تتكااون لديااه صااورة حيااة عاان النعاايم، الجنااة

 .تدركه األبصار

 .التي أكدها القرآن الكريمالعقلية األساسية  أحد العمليات :التذكر  -

أَُكم  ف اي ) :قال تعالى اد  َعااد  َوبَاوم ان  بَع  ُكاُروا إ ذ  َجَعلَُكام  ُخلَفَااَء م  َواذ 

بَاااَل بُيُوت ااا  تُااوَن ال ج  ا َوتَن ح  اان  ُسااهُول هَا قُُصااور  ااُذوَن م  ض  تَتما  َر  األ 
                                                 

، دار الشاااروق، 80، ص  قطاااب، محماااد، مااانهج التربياااة اإلساااالمية، ج: نظااارا (1)

 هـ  17 ، 5بيروت، ط

 50سورة يونس، آية رقم (  )

  0 جزء من آية رقمالبقرة، سورة (  )
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ا  ثَو  ُكُروا آاََلَء هللام  َواَل تَع  ينَ فَاذ  د  ض  ُمف س  َر   .( )(ف ي األ 

هااو مقارنااة موقااق أو شاايء بموقااق معلااوم يماثلااه أو و :القيااا   -

 .يناقضه

يقاوم العقال حياث  .عملية التدرج من الجزء إلى الكل :االستقراء  -

اإلنساني بتتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عاام 

اايُرو): قااال تعااالى .ينطبااق عليهااا جميعااا   ض  ثُاامم قُاال  س  َر  ا ف ااي األ 

ب ينَ   .( )(ان ظُُروا َكي َق َكاَن َعاق بَةُ ال ُمَكذِّ

عمليااة عقليااة تقااوم علااى االسااتقراء باختصااار هااو و :االسااتنباط  -

، ونجااادها فاااي بااااب االجتهااااد فاااي الفكااار اإلساااالمي، والقياااا 

ُساول  َوإ لَاى أُول ا)قال تعالى  .والمنهج العلمي وهُ إ لَاى الرم ي َولَو  َردُّ

ن هُم   تَن ب طُونَهُ م  يَن يَس  ن هُم  لََعل َمهُ المذ  ر  م  َم   (0)(األ 

إصاادار حكاام فااي القضااايا التااي ياادركها ونلاصااه بأنااه  :التقااويم  -

 .الطاارق السااابقة باسااتادامأي اكتشاااف حقيقااة أو موقااق ، العقاال

ا َوع  ) :قال تعالى م  نَاهَا ُسلَي َماَن َوُكاّل  آَتَي نَا ُحك  افَفَهمم   .(1)(ل م 

ن التفكير شامل وإ، أن عملية التفكير تتسم بالشمولية يتضح، ومن هنا

 .بين التفكيروالبناءالعقلين هناه ترابط وثيق وإ .لجوانب الحياة جميعها
 

 

 

 

 

 

                                                 

 01 آية رقماألعراف، سورة ( 1)

   آية رقم  سورة األنعام،(  )

 80سورة النساء، جزء من آية رقم (  )

 01سورة األنبياء، جزء من آية رقم (  )
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 :اثر التفكير في تطوير الجانب الحضاري :ثالثاا 

 .في األرض الستخالفنظرة اإلسالم إلى معنى  :مدخل

ذ أن خلقه هللا على األرض طلب منه أن يقوم بواجاب إن اإلنسان من

وأن يحقااق الغايااة التااي أوجااده هللا ألجلهااا ماان اإليمااان بااه ، االسااتاالف

هاااذا الااادور المنااااط ، واإليماااان بماااا أنااازل، والتصاااديق برساااله، وحاااده

باإلنسااان كاليفااة الهاادف منااه التعبااد هلل فااي التعمياار والبناااء والتشااييد 

ى اإلنساان مان إمكاناات وقادرات ومواهاب وعمارة األرض بكال ماا لاد

 .وتتشبع الرغبات، حتى تستقيم الحياة

 هااو أن يفهاام: وإن أثاار التفكياار ودوره فااي تطااوير البناااء الحضاااري

وماان منظااور آخاار ، واجااب الاالفااة والمقصااد منااهويتفكاار فااي  اإلنسااان

الفهام الشاامل  وبعاد ذلاك، كيق قامت األمم السابقة بواجاب االساتاالف

المعاصااارة باالنفتااااح عليهاااا انفتاحاااا  منضااابطا  للحضاااارة والصاااحيح 

، فاااالفهم الشااامولي الصاااحيح للحضاااارة المعاصااارة"، بضاااوابط الاااوحي

، واالنفتاح المنضبط نحوها أمر ضاروري للتباادل الحضااري الصاحيح

اا والتفكياار ماان هااذا المنطلااق ألن هااذا الفهاام ن ماان االنتقاااء هااو الااذي يمكِّ

دون مساااا  باااالقيم والعقائاااد ، لصاااحيحةواالساااتفادة العلمياااة والفنياااة ا

 .( )"والهوية

 :يلي ما يمكن استنتاج :وبناء  على ذلك

 البناء الحضاري أثر التفكير في تطوير: 

إن أثاار التفكياار فااي تطااوير البناااء الحضاااري يكماان فااي أن العقاال 

ولقد استفادت األمم والحضارات الساابقة مان ، المسلم عقل متجدد منفتح

                                                 

، الادار العلمياة 51 أبو سليمان، عبد الحميد أحمد، أزمة العقل المسالم، ص: نظرا (1)

 .م111 -هـ1 1  ،0للكتاب اإلسالمي، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط 
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 ورفاض منهاا شايئا قبالف، يهاا العقال المسالم فعارفف الابرات التي جال

إن هاذا الموقاق "، للعقل أن يتمسك باهوهذا الموقق الذي ينبغي ، أشياء

حقاق ماردوده اإليجاابي الفعاال ، الماوزون، الحضاري المتبصار المارن

ولكاان عباار نطاااق ، لاايس علااى مسااتوى الحضااارات اإلسااالمية فحسااب

الحة فااي هااذه الحضااارات العناصاار الطيبااة الصاا، الحضااارات جميعااا  

وهو خالل هذا كله يؤدي و يفة لم تؤدها من قبل حضاارة ، بمعنى أدق

وتمكيناه مان البقااء ، حماية التاراث البشاري: أخرى بهذه السعة والعمق

 .(1)"في مواجهة تحديات السقوط والنسيان والفناء

هااو أن نعاارف أن النهااوض الااذي نقصااده التفكياار  فااإن أثاار ولهااذا

مة لن يقوم إال من الهوية والتجرباة وقبال ذلاك مان النظار الحضاري لأل

إن النهضة الحضارية لألماة ال يمكان أن تاتم انطالقاا  مان "، إلى الوحي

بل تتطلب تطوير ، أو اعتمادا  على عقل  هالمي، الواقع الغربي الحداثي

انطالقا  من الذاتية التارياية لألمة التي ال تستمد ، نموذج حضاري بديل

بل تستمدها كذلك من الوحي الذي ، وهويتها من تجاربها وحسب قوامها

، وزودها بالتوجه الذي أدى إلاى  هورهاا، وأمدها بالقيم، منحها الرؤية

ألنم اإلنسااان هااو أحااد المرتكاازات المهمااة فااي تكااوين النهضااة  وإقامتهااا

 . ( )"وبناء الحضارات
 

 

 

 

                                                 

دار كتاااب : ،50-55خلياال، عماااد الاادين، حااول إعااادة تشااكيل العقاال المساالم، ص( 1)

 .هـ170 ،  قطر، ط ، األمة

،  ، ط ، دار الفكار المعاصار، بياروت05صافي، لؤي، إعمال العقال، ص: انظر(  )

 (.م118 -هـ1 1 
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  تجديد البناء الحضاريأثر التفكير في: 

فاااي بنااااء  تاااهوأهمي التفكيااار أثااارإن أردناااا أن نفهااام  ولعلاااه يجااادر

 مان الزاوياة التاي سانبحثها، (الحضاارة)أن نأخاذ تعريفاا  لاـ  الحضارات

فهااا بأنهااا قااق علااى تعريااق مالااك باان نبااي للحضااارةولعلااي أ : فهااو يعرِّ

مجموعااة الشااروط المعنويااة والماديااة التااي تتاايح لمجتمااع مااا أن يقاادم "

قق على أس وكذلك .(1)"كل فرد يعي  فيهجميع الضمانات االجتماعية ل

؛ فااأي ( )"نظريااة العااوالم الااثالث"إحاادى إبااداعات مالااك باان نبااي وهااى 

، يعااي  فااي ثالثااة عااوالم؛ عااالم األفكااار –وفق ااا لتلااك النظريااة  –إنسااان 

وعاالم ، فلكال حضاارة عاالم أفكارهاا، وعالم األشاياء، وعالم األشااص

 .وعالم أشيائها، أشااصها

هو ما يشغل عقل اإلنساان مان المعتقادات : الم األفكارويقصد بع  -

والمسلمات والتصورات والمبادئ والقيم وتشمل أيضا المشااعر 

 .واألحاسيس

فيُقصااد بااه مجموعااة األفااراد والعالقااات : أمااا عااالم األشااااص  -

 .والقوانين التي تنظم حياة األشااص

اإلنجاازات  فهو كل ما ينتجه هاذا اإلنساان مان: أما عالم األشياء  -

 .والنجاحات والادمات المحسوسة والملموسة

ولكي تنهض األمم الباد ، هذه العوالم الثالثة موجودة عند كل إنسان

 .أن يتغير عالم أفكار أفرادها

بتوصااية عمليااة فعلينااا االنطااالق ماان فلساافة  يمكاان الاااروج وحتااى

                                                 

 م 10 ، يروتب. ، دار الشروق،50مالك بن بني، المسلم في عالم االقتصاد، ص( 1)

ترجماة ، 5 مالك بن بني، ميالد مجتماع، شابكة العالقاات االجتماعياة، ص: انظر(  )

 م 101  دار اإلنشاء، طرابلس، عبدالصبور شاهين
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لم والتي تتحدث عن التغيارات فاي العاوا في بناء الحضارة مالك بن نبي

 .الثالثة

 عاالم األفكااار وعااالم األشاااص وعااالم األشااياء كحركاة جمعيااة فااي

كاال شاااص أن يقاايم حضااارته الفرديااة  نااه علااىفاايمكن القااول إ، األّمااة

فااي عااالم األفكااار بااأن ياانظم خريطتااه : الااصااة بااه فااي العااوالم الثالثااة

ثام ، المعرفية واإلدراكية ويشكل رؤية شمولية في عاالم أفكااره الاداخلي

م عالقاتاااه باألشاااااص الاااذين يملكاااون تشااااركا  معاااه فاااي الرؤياااة يااانظ

الشااامولية وذلاااك لتكاااوين شااابكة عالقاااات يجتماااع فيهاااا رجاااال النهضاااة 

ثام فاي النهاياة ، بعالقات قوية حتي لو لم تكن تنظيمية لكنه ارتباط أدبي

، عليه أن يكون منتجا  في عاالم األشاياء فاإذا كاان مفكارا  فليناتج مؤلفاات

وإن كااان مهندسااا  فلاايكن ، ا  فلاايكن إنتاجااه البحثااي مباادعا  وإن كااان طبيباا

 .إلى آخره.. إنتاجه في اخالت

، هاي مشاكلة اإلنساان: إن مشكلة الحضارة كما يراها مالك بان نباي

ويتم التفاعل بين هذه العناصر الثالثاة ، ومشكلة الوقت، ومشكلة التراب

عبااار ( أيُّ حضاااارة)وهاااو ماااا رافاااق تركياااب الحضاااارة ، بفكااارة دينياااة

+ تاراب + إنساان " :وهذه الصيغة تأخاذ شاكل المعادلاة التالياة، التاريخ

 ( )"وقت

فاإلنسان هو الاذي يعتناق الفكارة ويتفاعال بهاا فيصابح إنساانا  فّعااال  

ثقافاة خاصاة باه  يستثمر التراب والوقت وينطلق من فكرته الدينية نحاو

 .حضارة ليبني بذلك جميعه

، ن االنطاالق مان شاروط الحضاارةوعند التاطيط للحضارة البد م

                                                 

دمشاق، دار الفكار بإشااراف ، 57-18مالاك بان بناي، شااروط النهضاة، ص :نظارا( 1)

 م 180 ندوة مالك بن بني، 
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اإلنساااان والتاااراب : فاااإن أي نااااتج حضااااري يتطلاااب تفاعااال عناصااار

 :وتصبح المعادلة هي، والوقت

وال ياتم تفاعال العناصار الاثالث "، وقت+تراب+إنسان = حضارة 

والتاي رافقات فعاال  تركياب ، إال بتدخل ُمَركِّب معاين هاو الفكارة الدينياة

باد مان حمال اإلنساان للفكارة الدينياة التاي فال ( )"الحضارة عبر التاريخ

 .تفعل فعلها في طاقة اإلنسان

فذلك ال يكون بتكديس األفراد بحياث ، لكي نبني مجتمعا  أفضل"  -

ولكن بناء المجتماع ، ال تربطهم مصالح مشتركة وأهداف واحدة

فاإذا فقادت هاذه ، األفضل يكون بتأليق األفراد علاى فكارة عاماة

 .( )"صالت بين األفرادالفكرة فقد فقدت ال

في بناء وتركيب الثقافة  استراتيجيهيشكل ، وضع تصميم للثقافة  -

 .التي هي عنصر هام من عناصر تكوين أي حضارة

الباد مان تركيبهاا ، من ثقافاة أو هادف خالولبناء ثقافة في مجتمع "

، والصاناعة، والمنطاق العلماي، والاذوق الجماالي، المبدأ األخالقاي: من

 .(0)"الحضارة نرتقي لمستوى، صر األربعة للثقافةهذه العنافإن تمت 

 (1)"الثقااافي والحضاااريمالااك باان نبااي للتصااميم  اسااتراتيجيه"إن 

 :تتضمن النقاط التالية

 فلواقعنااا  ثقافيااة باالسااتعارة عاان مجتمااع آخاارال تحاال مشااكلتنا ال

أساِ  ثقافِي عربِي وإسالمِي ال يمكن إعادة بناء حضارتنا على 

 .سواه
                                                 

 5 -11ص المصدر السابق،  (1)

 88المصدر السابق، ص : انظر(  )

 81المصدر السابق، ص : انظر(  )

 5 مالك بن نبي، شبكة العالقات االجتماعية، ص : انظر ( )
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 لياااتم وصااال ، والمساااتورد الثقاااافي، صااافية الماااوروث الثقاااافيت

 .االيجابي منها بمقتضيات المستقبل

 هماا صافة الالثقافاة للمجتماع، وال فعالية الفارد، تالُّق المجتمع ،

 .والبد من إعادة بناء الثقافة

  أن تشمل عملياة التصاميم الثقاافي جمياع فئاات وطبقاات وأعماار

 .المجتمع

 فتادخل كال ، بية كل مجال وحيِّز فاي حياتنااأن تدخل الثقافة المر

 .ويوميا  ، مكان يتعامل معه النا 

  أن يقتنااع المجتمااع بااأن تثقيااق اإلنسااان هااو أهاام شاايء ويصاابح

وماتبارا  ، مدرسة يتاح فيهاا لكال فارد أن ياتعلم ويعلام" المجتمع

 ( )".يتم فيه إعداد القيم الثقافية المتطابقة مع ضرورات النمو

 :والخالصة

الحضااااري يتمثاال فااي مواكباااة  تطااوير البناااءر التفكياار فاااي إن أثاا

، والتقاادم الصااناعي، التطااور بالجديااد والمفيااد فااي ميااادين التكنولوجيااا

وفسااااح المجااااال للعلماااااء ، وتشااااجيع المفكاااارين والمباااادعين، والعلمااااي

وباذلك تنماو الحيااة ، في صناعة التقادم والحضاارة والمثقفين والمفكرين

ويكااون ، االتجاهاااتوفااي جميااع ، وانااببشااكل متكاماال ماان جميااع الج

التفكير قادرا على مواجهة اإلشكاليات واألزمات والتحديات المعاصارة 

أثار التفكيار فاي تقاويم البنااء )تناولها فاي المبحاث القاادم وهاو أوالتاي سا

 .(الثقافي

                                                 

 لقضايا تربوي منظور :نبي بن مالك عند االجتماعي التغيير :علي القريشي، :انظر (1)

 لإلعاالم الزهاراء :القااهرة ،17  -88 ص  المعاصار، المسلم المجتمع في التغيير

 .باختصار .م181  العربي،
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 بناء الجانب المعرفي أثر التفكير في: 

ن خالل تكاوين وذلك م، لقد اعتنى اإلسالم بتكوين التفكير وتوجيهه

تلاك العقلياة ، المساتنيرة بناور الاوحي، العقلية العلمية الفريادة والمتميازة

ثقافاة إنّاا ، الغير مستسالمة للثقافاة المساتعارة، الرافضة لكل تقليد وتبعية

وكما هاو مؤكاد ومعاروف أناه ال يمكان للعلام أن  .على أمة آباءناوجدنا 

يمكاان لألفكااار أن وال ، ويبنااى علااى جااذور  راساااة، ويتطااوريزدهاار 

لم تكن وفقا  للعقلية العلمية التي أشارت  ما ،،يستقيموللتفكير أن ، تنضج

، بدعوتاه القوياة، وهذا ما عمل القارآن علاى إيجااده، لها اخيات القرآنية

التي ال ، المتحررة" العقلية العلمية"وتوجيهاته النيرة والمتكررة لتكوين 

فهاو ـ أي القارآن ـ : "رضااويالقيقاول ، تانهض العلاوم إال علاى كاهلهاا

وياارفض العقليااة ، وياارفض العقليااة المقلاادة، ياارفض العقليااة الارافيااة

 .( )"العقلية المتبعة للهوىويرفض ، المتارصة

التفكير في البناء المعرفي ال ينبغي أن يكون في مجال حفاظ  إن أثر

لحق فإن بني إسرائيل كان اختالفهم بعد أن علموا ا، العلوم واستظهارها

التفكير في كيفياة ترجماة العلاوم  بل ال بد أن يكون أثر، وا الحقيقةوعرف

ويتضح أثرهاا ، إلى معارف تفاعلية تنعكس على سلوه الفرد والمجتمع

 .االجتماعيفي التعامل والتواصل 

دعو إلاى أن اإلسالم من خالل نصوصاه الشارعية فاي التفكيار ياإن 

، المعرفاااة والبنااااء العلمااايدوره الرياااادي فاااي باااالتفكيااار والعقااال  قاااومي

ومحاو ، العلمية سعيا  في محارباة الجهالالمراتب والحصول على أعلى 

، المعرفاااة بماااا فااي الكاااون مااان مالوقااااتويااادعو إلااى ، األميااة العقلياااة

 .تدل على عظمة الاالق جل وعال، وموجودات

                                                 

 .15 العقل والعلم في القرآن الكريم، صي، يوسق، القرضاو (1)
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 :من خالل ويتضح هذا األثر

 :وطلب العلموالتفكر األمر بالقراءة  :أولا 

، فبااالقراءة باادأ تكوينهااا، أمااة القااراءة ياازت هااذه األمااة بأنهااالقااد تم

وإقامااة قواعااد بنائهااا العقلااي ، ومعتقااداتها، وإنشاااء تصااوراتها، وبناؤهااا

فقاد كاان أول ماا نازل مان القارآن ، والنفسي؛كل ذلك بدأ باألمر بالقراءة

ام  َربِّاَك الماذ ي َخلَاَق﴾: قوله تعالى  ب اس 
التوكياد علاى ثام تلتهاا آياة ، ( )﴿إق َرأ 

ااَرُم﴾: األهميااة والفضاال َك  وهااذه التأكياادات فااي القاارآن  ( )﴿اق ااَرأ  َوَربُّااَك األ 

 يتكااررالكااريم دلياال علااى ضاارورة القااراءة وطلااب المعرفااة ونجااد ذلااك 

، انظاار، تفقااه، تاادبر، اعقاال، تفكاار، اقاارأ..منهااا بألفااا  متعااددة ومتنوعااة

 ...تبصر

اإلنجااازات الكباارى فااي ولقااد كااان لألمااة اإلسااالمية تاااريخ حافاال ب"

شتى المجاالت والمتابع لتاريخ النمو الحضااري فاي اإلساالم يلحاظ أناه 

وكثاارة العلماااء ، والشااغق بالمعرفااة، كااان مقترنااا  بااالقراءة وحااب العلاام

اليادظ مجااال  للشاك فاي أن القاراءة  مما، والباحثين في ميادينها الماتلفة

حضاارية التاي تعااني وحب اإلطالظ هاو أحاد الحلاول المهماة لألزماة ال

 .(0)"منها أمة اإلسالم

فإن الاطوة األولى نحو التقدم الثقافي والحضااري يبادأ  :وبناء  عليه

من إيجاد الدافع نحو القاراءة واإلطاالظ وحاب العلام المعرفاة وذلاك مان 

، والتحليليااة، واالنتقائيااة، كتشااافيةالخااالل أنااواظ القااراءة مثاال القااراءة ا

 .ءاتوغيرها من أنواظ القرا
                                                 

   سورة العلق، آية رقم  (1)

  0سورة العلق، آية رقم  ( )

، دار القلام، دمشاق، الادار 5، القراءة المثمرة مفاهيم وآليات، صمبكار، عبد الكري(  )

 هـ1 1 ، 5الشامية، بيروت، ط
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 :والمعرفة تطوير طريقة التعليم :ثانياا 

، الحاااوار والمناقشاااة وذلاااك بتجااااوز طريقاااة التلقاااين إلاااى طريقاااة

االساااااتنباط والفهااااام إلحيااااااء القااااادرة علاااااى ، والتركياااااب، والتحليااااال

بطريقة التلقين والتسليم المطلاق تجعلناا ال  ن القراءةحيث إ…واالجتهاد

ويصبح دورنا فقط نقل ما فاي ، وال فيما نقوله ونسمعه، نفكر فيما نقرئه

 .وتنقلب القراءة حينئذ من وسيلة إلى غاية، السطور إلى الصدور

اساة لتطاوير القاراءة والتعلايم بأنناا بحاجاة م" :ومن هنا يمكن القول

، الاذي يسااعد علاى رؤياة الاياارات(الشاامل)لكي نملك منهجية التفكيار

ثاار المترتباة علاى كال واخ، ويدره التأثيرات المتبادلة، ويطرح البدائل

ودراساة تجاارب ، وهذا لن يتأتى إال من خالل المعرفة المتنوعاة، خيار

، فاةوإحياء الحوار والمناقشة الهاد، وعلوم التفكير الحديثة، علماء األمة

 ( )"وفتح باب النقد البناء الذاتي

فاإن إعماال تفكيار المسالم فاي البنااء المعرفاي مان  :وبناء على ذلاك

والتعليم وطلب العلم ينبغي أن يرقى إلى درجة المسؤولية  جانب القراءة

واالجتهاااد والتجديااد فيهااا بمااا يواكااب ثقافااة ، فااي فهاام العلااوم الموروثااة

وال يقاق دور التفكياار والعقاال ، وبمااا يواجاه التحااديات الراهنااة، العصار

فااي البناااء المعرفااي عنااد حفااظ العلااوم واسااتظهارها فحسااب باال يتعاادى 

ذلااك أن المنهجيااة ، تحليلهااا وتنقيتهااا ماان الشااوائباألماار إلااى فهمهااا و

نحو التفاعل مع المعطياات والماؤثرات  آنية قادرة على قيادة التفكيرالقر

 .الاارجية
 

 

                                                 

لتفكيااار سااابيل إلاااى النهضاااة فاااي الشااابكة العنكبوتياااة، راباااط المقاااال مقاااال عااان، ا( 1)
znaqd.com/nahdha.htm-http://www.aمنبر عبد الحكيم الفيتوري ،. 

http://www.a-znaqd.com/nahdha.htm
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يحااول ، من طبيعة اإلنسان ومن خالل جهاوده المتنوعاة فاي الحيااة

والفارد حينماا ، ومااذا بقاي علياه لينجاز، أن يعرف ماذا أنجز منهاادائما 

يفعل ذلك إنما يهدف إلى معرفة قيمة األعمال التاي قاام بهاا مقارناة بماا 

وليست معرفة القيمة هنا هادفنا فاي حاد  .ومال ووقت بذل منها من جهد

بقدر ما هي مقصودة لمعرفة أيستمر الفرد فاي تلاك الجهاود التاي ، ذاتها

أم يتطلاب ، وبنفس األسالوب الاذي كاان يتبعاه، ا لتحقيق ذلك العمليبذله

ومان  أو الطريقاة للوصاول إلاى نتاائج أفضال، األمر تغيرا في األسلوب

وف نتنااول معناى هذه المقدمة التي تعتبر خطوة للتعرف على التقويم س

 .ومعاييره وأسسهوأهميته  ،التقويم

 تعريفات التقويم: 

أخذ تعريفين هاامين هنا  حاولولذا سأقويم هناه تعريفات متعددة للت

 :افيالبناء الثق تقويم ر التفكير علىفي أث تاتص ببحثي

 ف األوليالتعر

 الحكام علياهو ،إعطائاه قيماة مااو تقادير الشايء"تعني كلمة التقاويم 

يارى الابعض و التقيايمو يالط البعض باين التقاويمو .إصالح اعوجاجهو

ويم تعني باإلضافة إلى قسمة الشيء أو بأنهما يعطيان المعنى نفسه فالتق

أما كلمة تقييم فتادل . ما أعوج منه تعديل أو تصحيح أو تصويب، العمل

 ( )"فقط على إعطاء قيمة لذلك الشيء أو العمل

 :التعريف الثاني

بأنااه عمليااة التشااايص التااي يااتم ماان خاللهااا رصااد " اللقاااني يعرفااه

 لكامنااة وراء كال قصااورالبحاث عاان األساباب اوالساالبيات و االيجابياات

                                                 

سعادة، جودت أحمد وإبراهيم، عبد هللا محمد المنهج المدرساي فاي القارن الحاادي  (1)

 (.م110 )الكويت، . ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع115 والعشرين، ص
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 .( )"التفكير في سبل العالجو ضعقو

يتباين لاي معناى  التعريفااتمان  ومن خالل هذين التعاريفين وغياره

 :التاليةفي النقاط  وعالقته بالبناء الثقافي التقويم

 بمعناى أناه يهاتم بتحدياد ناواحي القاوة ، التقويم عملية تشايصاية

أو  ضااايع الثقافياااةونقااااط الضاااعق فاااي البنااااء الثقاااافي أو الموا

 .الشاص المثقق

 بمعناى أناه يعمال علاى تفاادي الوقاوظ فاي ، التقويم عملية وقائية

، الاطأ عند تكرار المواقق التي كانت موضاوظ تقاويم مان قبال

 .باالستفادة مما يعرف بالتغذية الراجعة

 حيااث يسااتهدف فااي المرحلااة النهائيااة ، التقااويم عمليااة عالجيااة

قدر اإلمكاان للصاورة المفضالة التاي  تحقيق التعديل أو التحسين

نحتاجها في البناء الثقافي للفرد والمجتمع على حادٍّ ساواء والتاي 

 .تسعى بالرقي الفكري والنهوض الحضاري

 في البناء الثقافي أهمية التقويم: 

فاي  وأهمياة تاأثيره، هناه عدة نقاط تبرز من خاللهاا أهمياة التقاويم

 ـ:تيا في اخلبناء الثقافي ويمكن إجمالهمجال ا

 ترجع أهمية التقويم إلى أنه قد أصبح جزءا أساسيا من كل عمل  -

 أو جادوى ذلاك، قيمته من أجل معرفة معرفيأو برنامج ، ثقافي

أو ذلك البرناامج للمسااعدة فاي اتاااذ قارار بشاأنه ساواء  .العمل

 وتنميتاااه كاااان ذلاااك القااارار يقضاااي بإلغائاااه أو االساااتمرار فياااه

 .يمثل حلقة هامة وأساسية في هذا التطويروالتقويم  .وتطويره

                                                 

عاالم : ، القااهرة 0 اللقاني، أحمد حساين، المنااهج باين النظرياة والتطبياق، ص ( 1)

 .م181 . الكتب
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ألن التشايص ركن أساسي من أركان التقويم فإنه يمكننا القاول   -

باااأن هاااذا الاااركن يسااااعد القاااائمين علاااى أمااار البنااااء الثقاااافي 

والحضاااري علااى رؤيااة المياادان الااذي يعملااون فيااه بوضااوح 

وموضوعية سواء كان هذا الميدان هو الثقافي أو الحضااري أو 

قتصادي أو التربوي أو حتى العالقات القائمة بين المؤسسات اال

 .الثقافية وغيرها من المؤسسات األخرى

يادره موقعاه مان والمجتماع جعال الفارد ت، عرض نتائج التقاويم  -

وقاد ، مان حولاه اتتقدمه هاو ذاتاه ومان تقدماه بالنسابة للمجتمعا

فاي  مان دوره الجيادويعازز الثقاافي يدفعه هذا نحو تحسين أدائه 

 .المجتمعات 

حياث ياتم بواساطته تغييار ، يؤدي التقويم للمجتمع خدمات جليلاة  -

، وبها تتجنب األمة عثارات الطرياق، وتصحيح العيوب، المسار

 .والجهد، ويقلل من نفقاتها ويوفر عليها الوقت

 ومعاييره أسس التقويم 

تبنااى ماان خااالل معرفااة المعااايير وااللتاازام  إن القاادرة علااى التقااويم

 التقاويم معاايير وأساسوسنتعرف من خالل هذا المطلب على . طبيقهابت

ذكر منها مايتعلق ببحثنا ودراستنا وكيفية تفعيل وتطبيق هذه المعايير وأ

فااي عااالج وتصااحيح أوضاااظ البناااء الثقااافي ماان جوانبااه الماتلفااة وماان 

 :أهمها وأبرزها مايلي

يتناااول التقااويم ف البناااء الثقااافي لمنهجيااة اعتماااد المفهااوم الواسااع  -

يهتم باالتغيير الحاصال فاي و المثققالجوانب الماتلفة لشاصية 

 .سلوكه في االتجاه المرغوب فيه

 .أهداف البناء الثقافيإجراء التقويم في ضوء   -
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للبنااء لتطاوير الجواناب الماتلفاة  والتوصيات وضع المقترحات  -

 .الثقافي

وامااال الشاصاااية ال يتاااأثر بالعو أن يكاااون التقاااويم موضاااوعيا    -

 .أي من معوقات التقويم الفاعلة التعصب أوأوكالمزاجية 

 .( )"ادقا  فيقوم ما يراد تقويمه فقطأن يكون التقويم ص"  -

 .( )"مستمرا   التقويم أن يكون"  -

ويقصد بالموضوعية في التقاويم هاي  :(0)"أن يكون موضوعيا  "  -

ل الشاصاية أو التعصب وعدم إدخال العواما التحرر من التحيز

. 

أي أنه يصق نواحي القوة ، عالجيا  و أن يكون التقويم تشايصيا    -

 .البناء الثقافينواحي الضعق في و

 يمعالقة التفكير بعملية التقو: 

ا أنااواظماان أكثاار  فااي الحياااة اليوميااة  المسااتمر التقااويم، التقااويم شاايوع 

ال باّد للمارء أن ، ومن أجل أن يتّم التقاويم الساليم. لسلوكنا وثقافتنا ومعارفنا

ام هاذه األدلّاة ، وأن يجمع األدلّة المناسبة، يضع مقاييس ذات صلة وأن يُحكِّ

 .بما يتّفق مع المعايير

بكااون ، نااواظ التفكياار األخاارىيتميّااز التفكياار الناقااد عاان غيااره ماان أو

ويراجع نفساه باساتمرار ، لاصائص ومميزات التفكير الناقدر مدرك ا المفكِّ 

فكيااار مااان أجااال معالجاااة البنااااء الثقاااافي معالجاااة عيّاااة التساااعي ا لتحساااين نو

بال ، من المكّونات والاصائصعدد  يحتوي علىالتفكير الناقد و .صحيحة
                                                 

، 5 1فاااتح هللا، منااادور عباااد الساااالم، تنمياااة مهاااارات التفكيااار، ص : انظااار (1)

 بتصرف

 0 1المرجع السابق، ص  ( )

 ، نفس الصفحةالمرجع السابق ( )
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يمكان تطبيقهاا ، تشاّكل شابكة عمال متكاملاة، وخصائصاه، إّن كّل مكّوناتاه

التعليماي أو الثقاافي أو السياساي أو المستوى األكاديمي ليس على ، بفاعلية

وباختصاار  .بُعاد مان أبعااد الحيااة بل على صاعيد كالِّ ، حسبف االقتصادي

 :يمكن القول بأنه

 "يساعد على المشاركة الفعالة في المجتمع"( ). 

 " يكساااب المثقاااق التجاااارب الماتلفاااة التاااي تعاااده للتكياااق ماااع

 ( )"وتهيئه للنجاح في المستقبل مقتضيات الحياة األنية

 رإعداد أفراد لديهم القدرة على اتااذ القرا 

وخصائصاه فاي مطلاب أناواظ وقد تمت اإلشاارة إلاى التفكيار الناقاد 

 .التفكير في المبحث التمهيدي لهذا البحث

 (وسائل وأفكار) أثر التفكير في تقويم البناء الثقافي: 

لقااد فقااد التفكياار اإليجااابي القااويم لاادى األفااراد فااي العااالم اإلسااالمي 

كثير من معوقات البنااء وأصبح مهددا  ب االمتيازاتالمعاصر الكثير من 

عاارض لمعرفتهااا وطاارق عالجهااا وتقويمهااا فااي وف أتوساا) (0)الثقااافي

التاي جعلتاه يفقاد الكثيار مان الفاعلياة والعطااء واإلنتااج  (المبحث التالي

، عاروش السايادةفيها على بعد أن عاش عصورا  ذهبية يتربع ، الفكري

تلايصه  مكنيولعل السبب في ذلك ، وميادين العطاء العلمي الحضاري

 :في عناصر ونقاط منها

  إضاااعة ساانمة التفكياار وفريضااة التاادبر  فااي الكااون والحياااة لاادى

                                                 

 5 1فتح هللا، مندور عبد السالم، تنمية مهارات التفكير، ص : انظر( 1)

 المرجع السابق، نفس الصفحة (  )

التبعيااة والتقليااد، والجمااود والتطاارف، ودعااوى غلااق باااب : ماان تلااك المعوقااات ( )

 .االجتهاد، وتعارض العقل والنقل، والعصبية والجهل وغيرها
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 كثير من أفراد األمة اإلسالمية

 والتقليد المعرفي، بالكسل  الفكري اإلصابة. 

  غياااب الااوعي بالاادور المناااط بااالتفكير والعقاال فااي البناااء الثقااافي

 .لألمة

 تحاساااب فيهاااا األماااة التفكيااار الصاااحيح التاااي  ضاااعق جلساااات

َد الصاواب فتلزَماه  ال فاي تصارفاتها لتحادِّ اإلسالمية نفَساها وتتأمم

 .والاطأ فتجتنبه

الدور التارياي إلعمال التفكير في بناء الثقافة  استقصاءومن خالل 

واجتهاااادات األئماااة ، والحضاااارة لألماااة والمتمثااال فاااي إنتااااج المعرفاااة

تفكيار العقلاي للمجتماع المسالم ونتاج األوائل يظهر لناا أن ال، والمفكرين

وأبلاااى باااالء  حسااانا  فاااي خدماااة العلااام ، عااااش فاااي أوج قوتاااه وعنفواناااه

 .والمعرفة

فااي ، والرتبااة األساامى، نالاات األمااة اإلسااالمية قصااَب الساابق حيااث

وكااان للدولااة اإلسااالميمة ، إنجاااب المفكاارين والمباادعين دهاارا  بعااد دهاار

تهيئااة ألهاال الفكاار والعلاام بااأن ونهضااتها التعليميمااة دوِر فااي التمكااين  وال

ولااو ، ياترقااوا الطريااق نحااو اإلبااداظ واالكتشاااف والتفكياار االبتكاااري

اارين والعقااالء  الااذين خلمااد التااأريُخ ذكاارهم  فكمرنااا فااي حياااة هااؤالء المفكِّ

ماا والسعي الحثيث لمعرفة ، يجابيلوجدنا أنمهم أفنوا أوقاتهم بالتفكير  اإل

 .رفة في العلم والمع بين السطور

جدهم ـ رحمهام هللا ـ مان أشادِّ الناا  اإلنسان سيرهم ي تأملوعندما ي

فلقد قالوا قولتهم فاي ضارورة التفكيار "، والتشجيع عليه، عناية بالتفكير

، (خير من قيام ليلاة، تفكُّر ساعة) :فهذا الحسن البصري يقول، وأهميته

وعلاااى ، اساااتعينوا علاااى الكاااالم بالصااامت:)والشاااافعي يوصاااي قاااائال
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 ؟إنمااك تطياال الفكاارة: وحااين قياال إلبااراهيَم باان  أدهاام( االسااتنباط بااالفكر

هكاذا كاانوا ـ رضاي هللا عانهم (. الفكارة ماخُّ العقال: )فأجاب سائلَه قاائال  

لكااي يقومااوا بمااا ، وآليمااة التعقاال، وأرضاااهم ـ يقومااون بعبااادة التفكاار

 .( )"من فريضة غيمبها كثير من المسلمين، افترضه هللا تعالى عليهم

إن أفضاال طريقااة لعااالج مشااكلة البناااء الثقااافي أن نعاارف أساابابها 

ثامم نقاُق عنادها و قفاة مراجعاة؛ لكاي نعارف السابيل ، وجذور إشاكالياتها

الصاااحيح والطرياااق الواضاااح لتاطاااي هاااذه العقباااات والمعوقاااات التاااي 

تعتاارض الطريااق الصااحيح نحااو بناااء ثقااافي متميااز ماان خااالل التفكياار  

 .اإليجابي السليم
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  (الفكري)معوقات البناء الثقافي من الجانب العقلي 

 :ـ الغزو الفكري1

لقاد خطاط أعاداء األماة اإلسااالمية فاي العصار الحاضار علاى النياال 

 ونحااو   اقتصااديافاي شاتى المياادين سااواء فكرياا   أو حضااريا   أو  منهاا

ومساااارات ماتلفاااة ، وتكاااررت المحااااوالت فاااي صاااور أخااارى، ذلاااك

وإيقااف ، ال التفكير والعقال لادى األماة اإلساالميةومدروسة وذلك باغتي

وتتااراوح ، وال تاازال هااذه المحاااوالت جاريااة علااى قاادم  وساااق، و ائفااه

وكاااان ذلاااك مدروساااا   باطاااط ومشااااريع ، سااامومها باااين حاااين وآخااار

، ونفقات عالياة، يشجعها على ذلك دراسات وأبحاث علمية، استراتيجيه

والحاد ، لتفكير ال تنمية التفكياركلها تسعى إلى تنويم ا، ومؤسسات مقننة

 .من فاعليته وعطائاته المتجددة وهو مايسمى بالغزو الفكري

 :يم ومعالجة الغزو الفكريأثر التفكير على تقو

لقااد وقفاات األماااة اإلسااالمية ممثلاااة فااي أصاااحاب الثقافااة والفكااار "

 :( )"والدعوة إلى هللا مع الغزو الفكري على مسارات

والاذي  والنقال والتقلياد واالنبهااراالستسالم  تمثل في :المسار األول

 .نتج عنه التبعية الحضارية

وقق موقق االستعداء والمحاربة ونتج عنه التالاق  :المسار الثاني

 .الحضاري

ونصات علياه ، موقق الوسط الذي دعا إلياه اإلساالم :المسار الثالث

المقاصاد آيات القرآن والمتمثل في التمييز بين النافع والضاار واساتلهام 

، وتحقياق االنساجام ماع نصاوص الكتااب والسانة، وفقا  للرؤية الوساطية

                                                 

العلواني، طه جابر، األزمة الفكرية المعاصرة تشايص ومقترحات عالج، : انظر (1)

 .م181 -هـ171 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الطبعة األولى، )، 0ص
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وقياساها باالنظرة الشامولية ، وإخضاظ تلك األفكار لمنهج القرآن الكاريم

 .والذي ينتج عنه حوار حضاري، وفقا   لمقاصد الشريعة

وأمام هذا الغزو الفكري المادرو  فاإن أثار التفكيار الصاحيح فاي "

الداعياة للقياام بالادور ، أن ينطلاق مان منطلقاات الاوحيينبغاي  مواجهته

بادء  ، اإليجابي والفاعل للتفكير من خالل ممارسااته ونشااطاته المتعاددة

وأناه كارم اإلنساان ، من النظرة الفكرية للكون وإبداعات الاالق سبحانه

وانتهاااء  بااالحوار الجاااد ، وجعاال العقاال مناااط التكليااق، ماان خااالل عقلااه

، وكشاااق مكاااامن الجاااد فيهاااا، الااادعاوي والمااازاعموالمقناااع ماااع كااال 

أو ، واإلفصاح عان الابياث وإن كاان تحات مساميات االنفتااح والتطاور

َعاَل : قال تعالى، ( )"القابلية والتحضر َن الطميِّب  َويَج  يَز هللّاُ ال َاب يَث م  ﴿ل يَم 

َعلَاهُ  يعاا  فَيَج  ُكَماهُ َجم  اض  فَيَر  َضهُ َعلَاَى بَع  لَئ اَك هُاُم  ال َاب يَث بَع  ف اي َجهَانمَم أُو 

ُروَن﴾ ال َااس 
( ). 

 :والكسُل وضعُف الهمَّةالخموُل  - 

، يأنس إلى الراحة والدمعاة والسبب في ذلك أنم غالب أفراد المجتمع

 ويعلام أنم التفكياار الااذي يوصاال إلااى النجاااح والتفااوق فااي شااتى الميااادين

، يقنع بالقليل الذي لديه ولذلك ترى الكثيرَ ، يحتاج إلى وقت كبير لتنميته

ته للمضيِّ قدما  في إصالح عقلاه  وال يحاول االستزادةَ وال يستنهض همم

ورعايت ه بتحقيق المقاصد الكبرى التي خلق اإلنساان ألجلهاا؛ لكاي يعباد 

ولو قاارن كالُّ واحاد منماا ، ربه على بصيرة ويفكر ويعمل ويرشد النفس

الماترعين؛ ألدره أنمه ال فرق أبدا   نفسه بأولئك العلماء أو المبدعين أو
                                                 

العلااواني، طااه جااابر، إصااالح الفكاار اإلسااالمي بااين القاادرات والعقبااات، : انظاار (1)

، م 11 -هاـ  1 ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الطبعة األولاى،   -1 ص
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، فالعقوُل واحادةِ وقاد يزياد بعضاها عان اخخار شايئا  يسايرا  ، بينه وبينهم

ق عقااوَل هااؤالء المباادعين  ولكاانم الغالااب أنمهااا متساااوية؛ فمااا الااذي يفاارِّ

ساااوى أنمهااام  !ال شااايء :والجاااوابُ . والعلمااااء والمفكااارين عااان عقول ناااا

واستنهضااوها ، ا الكنااز الكبياار فااي دواخلهااماسااتثمروا طاقااات هم واكتشاافو

للعمل والرقي بها إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا من العاال والعلام  والعاز 

ونحاااان غلااااب علينااااا اليااااأ  والجمااااود الفكااااري والتراخااااي . والسااااؤدد

 .والتكاسل

 :التكديس لألفكار والمعارف ـ 

 إن أحد معوقات البناء الثقافي في الجانب الحضاري كما عناد مالاك

وتكااديس الدراسااات والمعااارف دون تطبيااق ، تكااديس األشااياء باان نبااي

مااا هااي إال ، مااثال  ، فدراسااات معالجااة الفقاار أو الجهاال، وفاعليااة وبناااء

دراسااات تكديسااية تسااعى إلااى بيااان إحصااائيات ثاام تطاارح العااالج علااى 

فليساات مشااكلتنا مااثال  فااي الفقاار ولكاان فااي عاادم الشااعور ، شااكل النقاايض

أن نفكاار فااي جااذور المشااكالت وناادره أن القضااية  فعلينااا"بالمسااؤولية 

وما الفقر والغنى وال الجهل والمرض إال أعراض لتلك ، قضية حضارة

اااون حضاااارة، المشاااكلة األساساااية أي أن نبناااي ال أن ، إن عليناااا أن نكِّ

ولناا فاي أمام ، فالبناء وحده هو الذي يأتي بالحضارة ال التكديس، نكد 

 ( )".معاصرة أسوة حسنة

 :تبعية والتقليد وعدم التجديدـ ال 

والتقليد ميادان واساع  ،دون تجديد ومن معوقات البناء الثقافي التقليد

يشمل التقليد في األماور العقدياة واألخالقياة والفكرياة والسالوكية وغيار 

                                                 

دار الفكر، بإشاراف نادوة مالاك : دمشق، 18ي، بين الرشاد والتيه، صنبمالك بن  (1)

  م108 ي، نببن 
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ذلك من أنواظ التقليد سواء في الملبس أو الهيئاة بال إناه يتعادى األشاياء 

أو  االجتماعيااةى مسااتوى الحياااة الشاصااية إلااى أمااور عامااة سااواء علاا

والتعليمية واإلعالمية والثقافية والمدنياة والحضاارية وغيار  االقتصادية

إن أي مشااروظ نفكاار فيااه بأفكااار الاابعض " يقااول مالااك باان نبااي  .ذلااك

 ( )".ونحاول انجازه بوسائل البعض اخخر معّرض للفشل ال محالة

ن ال يجاوز أن فإن دعات الضارورة فإنناا قاد نقتابس الحاجاات ولكا"

اقتاابس ، مسااجده فااي المدينااة رسااول هللا  بنااافعناادما ، نقتاابس وسااائلها

اقتبسوها عن النصارى ، المسلمون الحاجة إلى وسيلة للنداء إلى الصالة

لكنهم لم يقلدوا النصارى أو اليهاود فاي تنفياذ هاذا الناداء وإنماا ، واليهود

 ( )".جاؤوا بوسيلة جديدة هي اخذان

 :وبناء على ذلك

إلاااى ماااا ألفاااه وعرفاااه مااان عاااادات ومعتقااادات  فاااإن اإلنساااان يميااال

وربماا أكساب هاذه األفكاار والمعتقادات قداساة ـ كفعال الكفاار ، ومفااهيم

فيأخاذ ، الذين قالوا إنا وجدنا آبائنا على أماة وإناا علاى آثاارهم مقتادون ـ

يبحث عن أدلة لتأييدها مما يؤدي إلى جمود التفكير ورفضاه لكال فكارة 

فتصابح األفكاار ، غير محاول لفهمها أو بيان وجه الصواب فيها ،جديدة

وإذا انتشار ، القديمة متغلغلة فاي الانفس والعقال ويصاعب الاتالص منهاا

التقليااد وتمسااك النااا  بمااا ألفااوه فااإن الجمااود والتالااق ساايكون الثماارة 

 .الطبيعية لمثل هذا السلوه

ع بعاض ضارفنا بعض معوقاات البنااء الثقاافي أحاب أن أوبعد أن ع

                                                 

 . 5 صالمرجع السابق،  (1)
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الوسااائل واألفكااار والتااي سااتكون كفيلااة بااإذن هللا عاازم وجاال لتنميااة أثاار 

والتي تؤسس لجيل مفكر ، البناء الثقافي في تقويمالتفكير ودوره وتفعيله 

ته ومجتمعه  :ومن ذلك، نهضوي يسعى لبناء أمم

 وهاذا :نااء الثقاافيبالمشاكل واألخطاء في جواناب الب االعتراف 

البد مان االعتاراف ، جات العالج والتقويماالعتراف هو أول در

مان جاراء ضاعق  أن ما نعانيه اليوم ونتجرّظ مرارته بكل أساى

بعض جواناب البنااء الثقاافي األمار الاذي أدى إلاى تغييار بعاض 

إنماا يعاود إلاى تلاك الهاوة  المالمح العقدية واألخالقية والسلوكية

مثااال وذلااك الشاارأ الحاااد بااين ثقافااة إسااالمية هااي ال، السااحيقة

وأعناي باذلك أزماة  والحل األوحاد للااروج مان األزماة، األمثل

المثقااق المساالم المتمثلااة فااي ضااعق إنتاجااه الفكااري وعطائااه 

تعيشه األمة اإلسالمية علاى  األخالقي وقيمه الحضارية وبين ما

مستوى الفرد والمجتمع من تالق على مستوى األصاعدة ساواء 

 .يرهاوغ االقتصاديةالفكرية أو الثقافية أو 

  سااعي العلماااء والمفكاارين والتربااويين ومحاولااةُ ضااغطهم علااى

، تعلم كيق تفكر:)وزارات التعليم والتربية إلدخال مادمة من قبيل

 (.وخطواته، ومهارات التفكير وأنماطه

  سعُي أهل  الابرة والتفكير  لبناء معاهَد ومراكز وجمعيات تتكفمل

تهوتتطلمُع إلى بناء جيل حيويٍّ فاعل يفك ويحاول ، ر بمشكالت أمم

 .أن يرسَم الاطوطَ لكيفيمة  تجاوز األزمة  التي تمر بها

 وعاادم االلتفااات إلااى كااالم المثبِّطااين ، عاادم اليااأ   ماان التفكياار

 .والكسالى

  االسااتفادةُ ماان جميااع التقنيااات التااي وصاالت إليهااا أماام الشاارق
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ق ماع واساتبعاد ماا ال يتسا، التي تادم التفكيَر ووسائلَه، والغرب

 .عقيدة أهل السنمة والجماعة والمنهج اإلسالمي

 اة وباذر باذور العازة والكراماة ، زرظ روح  األمل في قلاوب األمم

، ليتربماى علاى االحتفاا   بشاصايته، لدى الانم ء والجيال  المسالم

 .واالستعالء على كل عقيدة  تنافي العقيدة اإلسالميمة

  ولمااذا ، الجيال المسالمشرح أبعاد  ضرورة التفكير وأهميته لدى

 وإبراز، والتهاون  بشأنه، ندعو إلى التفكير؟ وخطورة  البعد عنه

وإدراُه ما للتفكير من فوائد ، خطورة تره هذه الفريضة  المهمة

ومعرفااةُ أنم أكباار فائاادة ، جليلااة  قااد ال نلمسااها فااي الوقاات اخنااي

ة والسااؤدد ااة إلااى روح  العاازم أنم لهااا و، نجتنيهااا هااي العااودةُ باألمم

وأنم التفكيار ، ماضيا  عريقا في الفكر والتفكير البدم من اساتعادته

يفااتح لنااا آفاقااا واسااعة لالسااتفادة ماان معلوماتنااا واسااتثمارها فااي 

والااذي يجعلُنااا نقااوُم بتطااوير معلوماتنااا ، مجاااالت العقاال المفكاار

ونحسن التعامل مع المستقبليات بعلام وحاذر وهادوء ، شيئا  فشيئا  

 .ر وتاطيطوبعد نظ

  إبااراز القاادوات  القديمااة والحديثااة المعاصاارة ماان الشاصاايات

المبدعة والمفكرة والعلماء الماتارعين والعلمااء الاذين يمتلكاون 

وجعلُهام مثااال  يُحتاذى ألبنااء ، آليات االستنباط وأدوات االجتهاد

وعلااى رأسااهم نبينااا محمااِد صاالى هللا عليااه ، المساالمين وفتياااتهم

ا يدعو إلى التفكير وحسن التأمال والنظار فاي واستنباط م، وسلم

 .األمور وفي عواقبها من سيرته وهديه وسنته

 ستفادة مانهم ومان واال، مجالسة المفكرين وأهل الفكر والتجارب

 .طريقة تفكيرهم
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 عودة حقيقيمة ففي كتاب هللا وسنمة رسوله ماا ، العودةُ إلى اإلسالم

ى الرشااد والفاعليمااة لااياادعو إلااى التفكياار اإليجااابي الااذي ياادعو إ

 .إلصالح الفرد والمجتمع
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 اخلامت 
 

 :نتائج البحث

لقد توصلت من خالل بحثي في هذا الموضوظ إلى جملة من النتائج 

 :وفيما يأتي أهمها وأبرزها، والتوصيات

 مجملهاا تشاير إلاى ، بيان معنى التفكير وأنه يأخذ مناحي متعاددة

ي أو ذهناااي يشاااتمل علاااى مجموعاااة العملياااات أناااه نشااااط عقلااا

المعرفيااة والثقافيااة ويااتم فيهااا اسااتثمار الاباارات المتراكمااة عاان 

 .مع المؤثرات والمتغيرات الاارجية الفرد واستادامها للتعامل

  بياااان معناااى البنااااء الثقاااافي وأناااه نظاااام متكامااال مااان المعرفاااة

المجتماع والسلوه والقيم التي تشتره فاي بنااء الفارد و واالعتقاد

 .من خالل التربية والفطرة والعبادة واألدوات المعرفية

  أنه عند بحث تأصيل التفكير في القرآن واللغة وجد بأناه لام يارد

مما يدل على أن هاذه ، بصيغة المصدر وإنما ورد بصيغة الفعل

العملية الفعلية تعرف بو يفتها وأثرهاا وهاذا ماا ينبغاي التركياز 

حثااي هااذا وهااو الجانااب المااؤثر عليااه وهااو مجااال دراسااتي وب

 .للتفكير في البناء الثقافي لحياة اإلنسان وسلوكه

  ورد في النصوص القرآنياة ذكار عادد مان العملياات العقلياة مان

والقارآن الكاريم لام يصانق هاذه ، والنظار، التذكر والفقه والتدبر

وهااي عمليااات مترابطااة ، العمليااات العقليااة ولاام يبااين درجاتهااا

ذا فاإن التفكيار فاي القارآن عملياة عقلياة شااملة لا، متكاملة هادفاة
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 .لماتلق أنواظ النشاط العقلي لإلنسان

  اهتم اإلسالم بالحوا  كوسيلة من وسائل التفكير اهتماماا كبيارا

، يااادل علاااى ذلاااك تاااواتر ذكرهاااا فاااي نصاااوص القااارآن والسااانة

والاربط ، والدعوة إلى توجيهها توجيها مقصودا لاإلدراه والفهام

وتشااابيه الاااذين يعطلاااون حواساااهم ، قااال والقلاااببينهاااا وباااين الع

 .باإلنعام

 بيان مصادر التفكير وهي الحس والعقل والوحي والكون. 

 بيان أنواظ التفكير المتعلقة بالبحث وخصائصه ومميزاته. 

  بيااان أهميااة التفكياار فااي ضااوء اإلسااالم وأثااره علااى الجوانااب

اإلنسانية وأناه سابب قياام الحضاارة ونهضاتها وعماارة األرض 

 .واستثمار الطاقات البشرية

  بياااان طااارق النهاااوض باااالتفكير واألسااااليب المتعاااددة لتنميتاااه

وتحساااينه مثااال أسااالوب إثاااارة الدافعياااة وإيقاااا  الملكاااة الذهنياااة 

وأساالوب القااراءة الواعيااة وأساالوب التاياال وأساالوب الاارحالت 

التي تثري التفكير فتعمل على توسيع قاعدته بتزويده من العلاوم 

، كمااا تحاادث األلفااا  واالعتبااار بالسااابقين، ماتلفااةوالثقافااات ال

وتثمر القدرة على حل المشكالت التاي يكثار التعارض لهاا أثنااء 

 .الرحالت

  تنوظ أسااليب التفكيار ومنهاا أسالوب القصاة لماا لاه مان أثار فاي

والقاراءة المساتمرة المتفهماة ، وتنميتاهتهيئة التفكير المضطرب 

فر الغاذاء الرئيساي لاه وإماداده والتي تفيد التفكير نموا بحيث يتو

بااالعلوم والمعااارف والتااي تعماال علااى إثااراء البناااء الثقااافي ماان 

 .الجانب النظري والمعرفي
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 بيااان مفهااوم  :أثاار التفكياار فااي تأصاايل البناااء الثقااافي يتمثاال فااي

التأصيل وثمرته في البناء الثقافي وبياان مرجعياة البنااء الثقاافي 

ثر التفكير في التالص مان من خالل نصوص الكتاب والسنة وأ

مما يسبب خلال فاي العقيادة الصاحيحة لادى  والشعوذةالارافات 

وكذلك في عادم األخاذ باالظن أو اتبااظ حكام الهاوى وفاي  المسلم

 .عدم التقليد دون نظر وتفكر

  بيان أهداف تأصيل البناء الثقافي وذلك مان خاالل بنااء اإلنساان

 .لمعرفية والثقافيةواوحي والجوانب األخالقية من الجانب الر

  وتتمثل في ( الروحي)بيان أثر التفكير في تطوير الجانب الذاتي

 واالنضاباطية واالساتمراريةتربية اإليمان وتقويته وأثار الهوياة 

 .من تجارب اخخرين واالستفادةوالحرص وعدم العجز 

  أثر التفكير في تطوير وبنااء الجاناب العقلاي المبادظ ويتمثال فاي

 .اإليمان والعلم

  بياااان العالقاااة باااين التفكيااار والبنااااء العقلاااي فاااي ضاااوء الثقافاااة

 اإلسالمية

  أثر التفكير ودوره في البناء الثقافي من الجاناب المعرفاي يتمثال

والتحليااال ، والنظااار والتفكااار، الداللاااة علاااى العلااام والاااتعلم: فاااي

 .والتجديد واالبتكار، واالستنباط

 عرفاة الاوحي مان أثر التفكير في البناء الحضاري يرتكز علاى م

 .والهوية والتجربة من ناحية أخرى، ناحية

  إن أثاار التفكياار فااي البناااء الحضاااري يحتاااج إلااى رؤيااة تكامليااة

، وعالم األشااص، تراعي نظريات العوالم الثالث عالم األفكار

 .وعالم األشياء
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  إن مشااكلة الحضااارة تااتلاص عنااد المفكاار مالااك باان نبااي فااي

 .اإلنسان والتراب والوقت

 الحضاري ويتمثل فاي مواكباة  تطوير البناءان أثر التفكير في بي

والتقاااادم ، التطااااور بالجديااااد والمفيااااد فااااي ميااااادين التكنولوجيااااا

وفساااح ، وتشاااجيع المفكااارين والمبااادعين، والعلماااي، الصاااناعي

فااااي صااااناعة التقاااادم  المجااااال للعلماااااء والمثقفااااين والمفكاااارين

ياااع وباااذلك تنماااو الحيااااة بشاااكل متكامااال مااان جم، والحضاااارة

 .الجوانب

  إن أثر التفكير في مواجهاة التحاديات المعاصارة ال باد أن يكاون

منطلق : نابعا  من منطلقات المنهجية اإلسالمية التي توجهه وهي

 .والمسؤولية، واالستاالف، الوحدانية

 م عملياة أثر التفكير في تقاويم البنااء الثقاافي يتمثال فاي أن التقاوي

السااعي بااالرقي الفكااري  هاادف إلااىوقائيااة تشايصااية عالجيااة ت

 .والنهوض الحضاري للفرد والمجتمع

 تقاويم البنااء الثقاافي ياؤدي خادمات جليلاة للفارد ي أثر التفكيار فا

 والمجتمااع حيااث يااتم بواسااطته تغيياار المسااار وتصااحيح العيااوب

 .بها تتجنب األمة عثرات الطريق ويوفر عليها الجهد والوقتو
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 التوصيات
 

 :توصي بما يلي إن دراسة البحثفي ضوء النتائج السابقة ف

  ضاارورة إعااادة النظاار فااي أساااليب تعلاايم وتعلاام القاارآن الكااريم

، وعدم الوقوف في تعليم القرآن عند مجرد إتقان التالوة والحفظ

باال ال بااد أن يجمااع إلااى ذلااك الفهاام والتاادبر والتفكياار وأن يُشااجع 

اخياااااات وإدراه مقاصااااادها حساااااب  المتعلماااااون علاااااى فهااااام

معاااني  أن يشااجعوا علااى البحااث للتعاارف علااىو، اسااتطاعتهم

مااان أجااال أن يسااااهم القااارآن فاااي تكاااوين شاصاااياتهم ، اخياااات

 .وليكون جزءا أصيال من بنائهم الثقافي

 بالقضايا المتعلقة بالتفكير والنظر والتدبر اهتماما أكبار  االهتمام

وإياااراد اخياااات واألحادياااث الداعياااة إلاااى ، فاااي منااااهج التعلااايم

والعقل في جميع المناهج الدراسية والاربط باين  استادام التفكير

وسااائل التفكياار ومنهجيااة التعلاايم للوصااول إلااى مسااتوى تعليمااي 

 .متميز

  إجراء دراسات حول مفهوم التفكير وتنميته وتوجيهه في ضاوء

 .سالماإل

  إجراء دراسات حول كال ناوظ مان أناواظ التفكيار بشاكل خااص

أثار : مثال رعيومستفيض وتؤصل جميع مفرداته التأصايل الشا

اإلبداعي فاي ضاوء  أثر التفكير .الناقد في ضوء اإلسالم التفكير

أثر التفكير  .أثر التفكير العلمي في الحضارة اإلسالمية. اإلسالم
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أثاار  .أثاار التفكياار فااي بناااء األساارة المساالمة، فااي األماان الفكااري

 .التفكير في بناء العقيدة

 لتفكير وتطبيقاته نمية اإعداد دراسة متاصصة في أحد أساليب ت

تحليااال البحاااوث إلاااى دراساااة وو وأن توجاااه الدراسااااتوآثااااره 

أثر التفكير ودوره في البناء الثقافي مان  السيرة النبوية واستنباط

خااالل ساايرة النبااي صاالى هللا عليااه وساالم وعالقتااه بالصااحابة 

 .رضي هللا عنهم وبناء الحضارة اإلنسانية

 اد والمؤسسات التربوية إقامة دورات تدريبية على مستوى األفر

ماان أساااليب التفكياار ومعرفااة  االسااتفادةوالتعليميااة عاان كيفيااة 

بالبناء الثقافي  لالرتقاءأنواعه وطرق تطبيقها في الحياة اليومية 

 .للفرد والمجتمع

  دراسة أساليب التقويم المتعلقة بالبناء الثقافي ومدى فعاليتهاا فاي

 .التأصيل والتطوير

  ية وتحسين أساليب التفكير وتطبيقها فاي في تنمضرورة التوسع

المناااهج الدراسااية علااى مسااتوى الماادار  والمعاهااد والكليااات 

 .والجامعات

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصاحابته وسالم تساليما  

 .كثيرا  
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 المراجعثبت المصادر و

 

 القرآن الكريم -

دار الكتااب ، فقاايحققااه محمااد حامااد ال، التفسااير القاايم، اباان القاايم ( 

 م108  بيروت، العلمية

، الوابال الصايب رافاع الكلام الطياب، شمس الدين محماد، ابن القيم ( 

، مكاااة المكرماااة، دار عاااالم الفوائاااد ،،عباااد الااارحمن قائاااد: تحقياااق

 هـ5 1 

،  ط، تفساااير التحريااار والتناااوير، محماااد الطااااهر، ابااان عاشاااور (0

 .م 777 ، بيروت، مؤسسة التاريخ

   0: ت، جماال الادين محماد بان مكارم، فضلأبو ال، ابن منظور (1

 117  -هاـ  7 1 ، بياروت، دار الفكار،  ط ، لسان العرب، هـ

 .،م

الادار العلمياة ، أزماة العقال المسالم، عبد الحميد أحماد، أبو سليمان (5

، 0ط، المعهااااد العااااالمي للفكاااار اإلسااااالمي، للكتاااااب اإلسااااالمي

 .م111 -هـ1 1 

الادار العلمياة ، العقال المسالم أزماة، عبد الحميد أحماد، أبو سليمان (5

، 0ط ، المعهااااد العااااالمي للفكاااار اإلسااااالمي، للكتاااااب اإلسااااالمي

 .م111 -هـ1 1 

، مفردات ألفا  القرآن الكاريم ،هـ 5 1: ت، الراغب، األصفهاني (0

والاااادار ، دمشااااق -، دار القلاااام، صاااافوان عاااادنان داودي: تحقيااااق

 ، م  11  -هـ    1 ،  ط ، بيروت، الشامية
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: صااحيح البااااري، بااي عبااد هللا محمااد باان إسااماعيلأ، البااااري (8

،  ط  7 رقم ، محب الدين الاطيب :تحقيق، 7 رقم ، (هـ55 )

 القاهرة، المكتبة السلفية، هـ1 1 

المعهاااد ،  ط، التفكاار ماان المشاااهدة إلااى الشااهود، مالااك، باادري (1

 .م  11 ، العالمي للفكر اإلسالمي

المعهااد العااالمي ، دالتفكاار ماان المشاااهدة إلااى الشااهو، مالااك، باادري (7 

 .م  11 ،  ط، للفكر اإلسالمي

، دار القلاام ،فصااول فااي التفكياار الموضااوعي، عبااد الكااريم، بكااار (  

 . 775 ، 1ط، دمشق

، دار القلاام، فصااول فااي التفكياار الموضااوعي، عبااد الكااريم، بكااار (  

 775  -هـ  5 1 ، 1ط ، دمشق

، فدار المعاار، سلسالة نواباغ الفكار الغرباي، أحمد أبو زيد، تايلر (0 

 .مصر

مكتبااة  ،ضاامن سلساالة مهااارات الحياااة المثلااى، التفكياار اإليجااابي (1 

 .م775 ،  ط، بيروت، لبنان

، الاادار التونسااية للنشاار، التعريفااات، علااي باان محمااد، الجرجاااني (5 

 هـ0 1  :الطبعة الثالثة، تحقيق إبراهيم األبياري

، دار الكتااب الجاامعي، تعليم التفكير، فتحي عبد الرحمن، جروان (5 

 م 111 ، راتاإلما

ط ، القاهرة، دار التضامن، منهج التفكير اإلسالمي، علي، جريشة (0 

 ، م 185  -هـ 175 ،  

 .م 100 ، بغداد،  ط، التفكير طبيعته وتطوره، نوري، جعفر (8 

مفتااااح دار الساااعادة ومنشاااور والياااة العلااام ، ابااان القااايم، الجوزياااة (1 
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 ، واإلرادة

لااذاكرة فااي ضااوء التفكياار والتعلاايم وا، إبااراهيم أحمااد، الحااارثي (7 

 .هـ   1 ، الرياض، مكتبة الشقري، أبحاث الدماغ

 ،هـ1 1   ط ، دار المجتمع، التطوير الذاتي د، أسامة، حريري (  

 .جدة

تفساير ، عالء الدين علي بن محماد بان إباراهيم البغادادي، الاازن (  

 .بيروت، دار المعرفة 70 ، لباب التأويل في معالم التنزيل

ط ، عمااان، مكتبااة الرسااالة الحديثااة، فكياارالت، محمااود. د، الاالاادي (0 

 م 185  -هـ  175 ،  

مؤسساة ،  ط، لمحات في الثقافة اإلسالمية ،عمر عودة، الاطيب (1 

 ، بيروت، الرسالة

دار كتااب  :،حاول إعاادة تشاكيل العقال المسالم، عماد الادين، خليل (5 

 .هـ170 ،  ط ، قطر، األمة

ياساين وإيااد ملحام ترجمة عاادل ، تعليم التفكير، إدوارد، دي بونو (5 

،  ط، الكوياات، مؤسسااة الكوياات للتقاادم العلمااي ،وتوفيااق العمااري

 .م 181 

 ،ماتااار الصااحاح، محمااد باان أبااي بكاار باان عبااد القااادر ،الاارازي (0 

الطبعاة ، القااهرة، المطبعة األميرية، السيد محمود خاطر/ ترتيب 

 .م150 السابعة 

 .م 180 ، دارعالم المعرفة، التفكير العلمي، فؤاد، زكريا (8 

، المثقق العربي بين العصارانية واإلساالم، عبد الرحمن، الزنيدي (1 

 .م771 /هـ107 ، 0ط. دار كنوز اشبيليا

عبد هللا محمد المنهج المدرسي في ، إبراهيمو جودت أحمد، سعادة (07
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 مكتبااااة الفااااالح للنشاااار .115ص ، العشاااارينو القاااارن الحااااادي

 (.م110 )، الكويت. التوزيعو

تيسااير الكااريم الاارحمن فااي تفسااير كااالم ، عبااد الاارحمن، السااعدي ( 0

عباد / تقاديم فضايلة الشايخ ، تحقيق عبد الرحمن اللويحق –المنان 

،  ط، مؤسساة الرساالة، محماد العثيماين/ والشايخ ، العزيز العقيل

 .هـ  1 

ناصار بان عباد هللا ، ورعايتها الشاصية ومنهج اإلسالم في بنائها ( 0

، مااادة البحاث العلماايع، (51)سلسالة الرسااائل الجامعياة ، التركاي

 هـ5 1 ،  ط، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

نحااو منهجيااة إسااالمية للعلااوم  ،ساايد محمااد الساااداتي، الشاانقيطي (00

 هـ5 1 دار المسلم  :الرياض، االجتماعية

فااتح القاادير ، هااـ 57  : ت، محمااد علااي باان محمااد، الشااوكاني (01

دار إحياااء ، رالجااامع بااين فنااي الروايااة والدرايااة ماان علاام التفسااي

 .بيروت، التراث العربي

، دار الفكاااار المعاصاااار، 05ص، إعمااااال العقاااال، لااااؤي، صااااافي (05

 (.م118 -هـ1 1 ،  ط، بيروت

باين علام االجتمااظ اإلساالمي وعلام االجتمااظ ، سعد الدين، صالح (05

 . ط، 1 1 ، جدة، مكتبة الصحابة، الغربي

دار ، دراساات فاي آفااق الفكار اإلساالمي، خضر أحماد، عطاء هللا (00

 م117 /هـ  1 ،  دبي ط، الفكر للنشر والتوزيع

نهضاة ، 51ص ، التفكير فريضاة إساالمية، عبا  محمود، العقاد (08

 ، القاهرة، مصر للطباعة

المعهاد  ،،إسالمية المعرفة بين األمس والياوم، طه جابر، العلواني (01
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 (.م115  -هـ 0 1 ،  ط، العالمي للفكر اإلسالمي

 ،تأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعياةكتاب ال البحث العلمي عمادة (17

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  مطابع :الرياض

دار إحيااء الكتاب العربياة ، إحيااء علاوم الادين، أبو حامد، الغزالي ( 1

 .عيسى الحلبي وشركاه

دار النشاار ، تنميااة مهااارات التفكياار، مناادور عبااد السااالم، فااتح هللا ( 1

 .م 778  -هـ 1 1 ،  ط، الدولي

، القاامو  المحايط، هـ 0 8ت ، محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي (10

 دار المؤسسة العربية

هااـ المصااباح 007ت ، العالمااة أحمااد باان محمااد المقاارئ، الفيااومي (11

 م 108 ، مكتبة لبنان، ط بدون ،،المنير

، بياروت، مؤسساة الرساالة ،اإليماان والحيااة، يوسق، القرضاوي (15

 هـ170 ، 1ط

 ، في القرآن الكريمالعقل والعلم ، القرضاوي (15

أباااو عبااادهللا محماااد بااان أحماااد األنصااااري الازرجاااي ، القرطباااي (10

عبادالرزاق  :تحقياق، الجامع ألحكام القرآن، هـ 50ت : األندلسي

 .بيروت، دار الكتاب العربي، المهدي

منظااور : نبااي التغيياار االجتماااعي عنااد مالااك باان: علااي، القريشااي (18

: القاااهرة، المعاصاارتربااوي لقضااايا التغيياار فااي المجتمااع المساالم 

 .م181 ، الزهراء لإلعالم العربي

 . 5ط . بيروت، دار الشروق، قبسات من الرسول، محمد، قطب (11

، بيااروت، دار الشااروق، ماانهج التربيااة اإلسااالمية، محمااد، قطااب (57

 .هـ 17 ، 5ط
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الطبعااة ، دار الشااروق: القاااهرة، فااي  ااالل القاارآن، ساايد، قطااب ( 5

 .العاشرة

: القاااهرة، التطبياقو اهج باين النظرياةالمناا، أحماد حساين، الللقااني ( 5

 .م181 . عالم الكتب

، بياروت .،دار الشاروق، المسلم في عاالم االقتصااد، مالك بن بني (50

 م 10 

دار الفكار بإشاراف نادوة ، دمشاق، شاروط النهضاة، مالك بن بناي (51

 م180 ، مالك بن بني

ترجماة ، شابكة العالقاات االجتماعياة، ميالد مجتمع، مالك بن بني (55

 م101 طرابلس ، دار اإلنشاء :،ور شاهينعبدالصب

 018 ،  ط ، بياروت ،،اإلسالم والفكار العلماي، محمد، المباره (55

 م108  -هـ 

دار باان كثياار ، الرحيااق الماتااوم، صاافي الاارحمن، المباااركفوري (50

 .م 11 ./هـ  1  5للطباعة والنشر والتوزيع ط 

ة مؤسس، منهج التغير االجتماعي في اإلسالم، عبد الحميد، محسن (58

 .،هـ 170 ، 0ط، بيروت، الرسالة

، دار أسااامة، المفاااهيم األساسااية لمناااهج التربيااة ،علااي، ماادكور (51

 هـ7 1 ،  ط ، الرياض

، المكتبااة العلميااة ،،المعجاام الوساايط، إبااراهيم وآخاارون، مصااطفى (57

 طهران

 رابط، التفكير سبيل إلى النهضة في الشبكة العنكبوتية، مقال عن ( 5

عبد الحكيم رمنب، http://www.a-znaqd.com/nahdha.htmالمقال 

 يرالفيتو
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، دار النحاوي ،النهج اإليماني للتفكيار، عدنان علي رضا، النحوي ( 5

 .هـ   1 ، الرياض

تحقياق ، صحيح مسالم ،أبي الحسين مسلم بن الحجاج ،النيسابوري (50

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي

محماد : ترجماة، تفكيار التاأمليال، فيليب، جوردان وسميث، هلف  (51

 ،شاعالن محماد ساليمان :مراجعاة، العزاوي وإبراهيم خليل شهاب

 .م 150 ، القاهرة، دار النهضة العربية
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 فهرس الموضوعات

 

 الصفحة    الموضوع

 1   ---------------------------------------------------  اإلهداء

 5   ----------------------------------------------  شكر وتقدير

 0   -------------  التعريق بمصطلحات البحث: أوال  : التمهيد وفيه

 1    -------------------------------------  اللغةتعريق األثر في 

 1    -------------------------------  تعريق األثر في االصطالح

 5    ----------------------------  تعريق األثر في الجانب الثقافي

 5  -----------------------------------  تعريق التفكير في اللغة

 0  -----------------------------  تعريق التفكير في االصطالح

 1  ---------------------------------------  مفهوم البناء الثقافي

 1  -----------------------------------------------  معنى البناء

 1  --------------------------------------  معنى الثقافة في اللغة

 7  ------------------------------------  معنى الثقافة اصطالحا

    ----------------------------------------------  البناء الثقافي

    ----------------------------------------  معنى البناء الثقافي

    --------------------------------------  تعريق البناء الثقافي

 1    --------------------رلمحة موجزة عن التفكي: ث األولالمبح

  --------------------  أهمية التفكير وتأصيله في ضوء اإلسالم

 5  ---  والسنةفي ضوء القرآن أثر التفكير على الجوانب اإلنسانية 

 5  ---------------  تكريم هللا تعالى لإلنسان على سائر المالوقات
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 الصفحة    الموضوع

 5  ------------------------------  سبب قيام الحضارة ونهضتها

 5  --  التفكير وسيلة لمعرفة ما في الكون من حقائق وسنن وقوانين

 5  ----------  التفكير هو أحد وسائل االستقرار النفسي والطمأنينة

 0  ----------  إشباظ التفكيرحب االستطالظ واالكتشاف لدى الفرد

 0  -------------------------------  أثر التفكير في عملية التذكر

 8  -----  الطاقات البشرية وعمارة األرض أثر التفكير في استثمار

 1  ------------------------  دالالت نظائر التفكير ومعانيها: ثانيا  

 07 ---------------------  أساليب وطرق في تحسين التفكير: ثالثا  

  0 ---------------------------------------------  أسلوب التأمل

  0 ------------------------------------------  .أسلوب ذكر هللا

 00 ------------------  أسلوب إثارة الدافعية وإيقا  الملكة الذهنية

 05 ------------------------------------  أسلوب القراءة الواعية

 00 ------------------------------  جتماعيأثر البيئة والمحيط اال

 00 ---------------------  أسلوب التايل وأثره في تحسين التفكير

 01 ------------------------------------------  أسلوب الرحالت

  1 -------------------------------------  مصادر التفكير: رابعا  

 10 --------------------------------------  أنواظ التفكير: خامساُ 

 10 --------------------------------------------  التفكير العلمي

 11 -------------------------  خصائص ومميزات التفكير العلمي

 15 ------------------------------------------  التفكير اإلبداعي

 11 -----------------------  خصائص ومميزات التفكير اإلبداعي

 57 ----------------------------------------------  التفكير الناقد
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 الصفحة    الموضوع

  5 ---------------------------  خصائص ومميزات التفكير الناقد

 51 ----------  أثر التفكير في تأصيل البناء الثقافي: المبحث الثاني

 55 ----------------  تعريق مفهوم التأصيل في اللغة واالصطالح

 50 -----------------------------------------  خالصة التعريق

 50 ---------------  البناء الثقافي وعالقته بالمفاهيم ذات العالقة به

 50 -----------------------------  عالقة البناء الثقافي بالحضارة

 58 ----------------------------------  الثقافي بالعلمعالقة البناء 

 51 -----  أهداف تأصيل البناء الثقافي من منظور الثقافة اإلسالمية

 51 ---------------------------  بناء اإلنسان من الجانب الروحي

 51 ----------------------  بناء اإلنسان من جوانب القيم األخالقية

 57 -----------------  بناء اإلنسان من الجوانب المعرفية والثقافية

        أثااااار التفكيااااار فاااااي تأصااااايل البنااااااء الثقاااااافي فاااااي ضاااااوء 

 .ة والسنة النبويالنصوص القرآنية 

5  

  5 ------------------------  أثر التفكير في بناء العقيدة والتوحيد

 55 --------------  أثر التفكير في التالص من الارافات والشعوذة

 50 ---------  أثر التفكير في عدم األخذ بالظن أو إتباظ حكم الهوى

 50 ------------------  أثر التفكير في عدم التقليد دون نظر وتفكر

 51 ----------  ي تطوير البناء الثقافيأثر التفكير ف: المبحث الثاني

أثااار التفكيااار فاااي تطاااوير البنااااء الثقاااافي مااان الجاناااب الاااذاتي 

 . (الروحي)

07 

 07 ---  (الروحي)نظرة اإلسالم لإلنسان من الجانب الذاتي : مدخل

  0 -------------------------------  أثر اإليمان في تطوير الذات
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 الصفحة    الموضوع

 01 ------------------  ثمرات وآثار قوة اإليمان على البناء الذاتي

 05 -----------------------  تطوير الذات أثر الهوية اإليجابية في

 00 -------------------------  أثر االستمرارية في التطوير الذاتي

 08 ------------------  أثر االنضباطية وااللتزام في تطوير الذات

 01 ------------------  أثر الحرص وعدم العجز في تطوير الذات

 01 ----------  أثر االستفادة من تجارب اخخرين في تطوير الذات

  8 ---------------------------------  بناء الجانب العقلي المبدظ

  8 --------------------------------------  معنى العقل في اللغة

  8 --------------------------------  لعقل في االصطالحمعنى ا

 81 ----------------------------------------------  و يفة العقل

 85 -------------------------------  قيمة العقل في ضوء اإلسالم

 85 --------------  من آثار التفكير على بناء الجانب العقلي المبدظ

  1 --  العالقة بين التفكير والبناء العقلي في ضوء الثقافة اإلسالمية

 10 --------------------  أثر التفكير في تطوير الجانب الحضاري

 10 ------  الستاالف في األرضنظرة اإلسالم إلى معنى ا: مدخل

 10 ----------------  أثر التفكير في تطوير البناء الحضاري: أوال  

 15 -----------------  أثر التفكير في تجديد البناء الحضاري: ثانيا  

 11 -----------------  أثر التفكير في تطوير بناء الجانب المعرفي

 77  --------------------  األمر بالقراءة والتفكر وطلب العلم: أوال  

  7  ------------------------  تطوير طريقة التعليم والمعرفة: ثانيا  

  7  ------------  أثر التفكير في تقويم البناء الثقافي: المبحث الثالث

 70  --------------------------------------  معنى التقويم وأهميته
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 الصفحة    الموضوع

 70  --------------------------------------  تعريفات التقويم: أوال  

 71  -------------------------  أهمية التقويم في البناء الثقافي: ثانيا  

 75  -------------------------------------  أسس التقويم ومعاييره

 70  --------------------------------  عالقة التفكير بعملية التقويم

 70  -----------  (وسائل وأفكار) أثر التفكير في تقويم البناء الثقافي

 7   -----------  (الفكري)معوقات البناء الثقافي من الجانب العقلي 

 7  ---------------------------------------------  الغزو الفكري

 7   ---------------  أثر التفكير على تقويم ومعالجة الغزو الفكري

     -----------------------------  الاموُل والكسُل وضعُق الهممة

     --------------------------------  التكديس لألفكار والمعارف

 0   -------------------------------  التبعية والتقليد وعدم التجديد

 8   --------------------------------------------------  الااتمة

 1   ----------------------------------------------  نتائج البحث

 0   ------------------------------------------------  التوصيات

 -------------------------------------------  فهر  المراجع

      -------------------------------------- وضوعاتفهر  الم

 

  5 

 05 

 

 

 

 



  أثر التفكري يف البناء الثقايف
 

010 

 

 

 

 



 أثر التفكري يف البناء الثقايف
 

011 

 


